MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Senat

Regulament privind acordarea burselor pentru studenții internaționali
din state non-UE admiși la studiile universitare de licență și masterat
prin programul „UPB Excellence Scholarship”
I.

DISPOZIȚII GENERALE

Tendințele globale, regionale și naționale cu impact semnificativ asupra învățământului
superior, concurenţa acerbă de pe piaţa serviciilor de educaţie superioară și recomandările
experților internaționali de a elabora politici publice eficiente și eficace care să contribuie la
dezvoltarea dimensiunii internaționale a Universității POLITEHNICA din București (UPB)
sunt elemente cheie care au contribuit la regândirea și consolidarea Strategiei de
internaționalizare a universității pentru perioada 2020-2024.
Colaborarea continuă a universității cu ambasadele de pe teritoriul României necesită
dezvoltarea de instrumente care să crească capacitatea UPB și să faciliteze procesul de
recrutare a studenților internaționali către zone geografice specifice în legătură directă cu
cererea pentru anumite specializări și/sau țări și regiuni prioritare pentru obiectivele de
dezvoltare a universității.
Promovarea internaționalizării UPB este parte integrantă a calității educației și cercetării
consolidată printr-un efort comun, un cadru juridic adecvat, și o serie de parteneriate
dezvoltate la nivel colectiv.
Având în vedere cele menționate mai sus, universitatea va lansa programul de burse UPB
Excellence Scholarship, dedicat studenților internaționali din state non-UE.
Art.1. Prezentul regulament are la bază prevederile următoarelor documente:
➢ Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
➢ Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22 din 29 august 2009,
privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor
care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale UE,
precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Federația
Elvețiană;
➢ Regulamentul UPB privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material
pentru studenții de la studiile universitare de licență și masterat al UPB.
➢ Ordinul nr. 3236/2017 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de
primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de
şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în
instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
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➢ Metodologia UPB de primire la studii şi şcolarizare a cetaţenilor străini din state nonUE, care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.
Art.2. Beneficiarii burselor acordate de UPB, potrivit prezentului Regulament, numiţi în
continuare „studenţi”, sunt cetăţeni ai statelor care nu sunt membre ale UE, precum și ale
statelor care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Federația Elvețiană, admiși să
studieze la programele universitare de studii universitare de licenţă şi masterat.
Art.3. Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) acordă studenților din țări nonUE, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare
bilaterală în domeniul educaţiei, un număr maxim de 500 de burse speciale, în perioada 20202024, în condiţiile legii și în baza criteriilor de admitere stabilite în acest regulament.
Numărul anual al burselor se stabilește de către Biroul Executiv al Consiliului de
Administrație și se aprobă de Consiliul de Administrație.
Art.4. Recrutarea și selecția studenților străini se va realiza prin intermediul ambasadelor de
pe teritoriul României și cu sprijinul Ministerelor Educației din țările de unde provin
studenții. În acest scop UPB va încheia acorduri/protocoale de cooperare cu ambasadele
ţărilor vizate.
Art. 5. Selecția țărilor beneficiare ale programului de burse se va realiza de către Biroul
Executiv al Consiliului de Administrație, după criterii bine definite, având la bază semnarea
unor Acorduri de colaborare, și cu aprobarea Consiliuluide Administrație.
Art.6. Bursele acordate de universitateprin programul UPB Excellence Scholarship sunt
finanțate din venituri proprii (extrabugetare)și sunt atribuite studenților non-UE, admiși la
programele de studii de licenţă şi master, sub forma scutirii de la plata taxelor de studii.
Art.7. Repartizarea numărului de burse pe programe de studii și cicluri de învățământ se va
face anual, cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și cu respectarea
cifrei de școlarizare a respectivelor programe de studii.
II.

BENEFICIILE PROGRAMULUI UPB EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Art.8. Studenții admiși în programul UPB Excellence Scholarship sunt scutiți de la plata
taxelor de studii pe toată perioada anilor de studii, cu condiția respectării prevederilor
prezentului Regulament și a obligațiilor prevăzute în Contractele de studii.
Art.9. Studenții admiși în acest program beneficiază de o reducere de 10% a taxei de cazare
în căminele universității.
III.

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR

Art.10. Pentru a beneficia de burse speciale, studenții trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții specifice:
➢ Să îndeplinească condițiile prevăzute de Metodologia UPB de primire la studii şi
şcolarizare a cetaţenilor străini din state non-UE, care nu fac parte din Spaţiul
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
➢ Înperioada anilor de studii de liceu să fi parcurs materii relevante pentru domeniul la
care se solicită înscrierea: matematică, informatică, statistică, fizică, chimie,
tehnologie;
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➢ Să aibă performanțe educaționale deosebite (premii la diferite concursuri, olimpiade
etc.);
➢ Să fi fost implicați în activități extra-curriculare și de voluntariat;
➢ Nu au cetăţenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecţie în
România sau nu sunt apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este oficial
recunoscută conform legii;
➢ Nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic
acreditat în România;
➢ Au fost nominalizaţi, pe canale diplomatice, de partenerii abilitaţi (ambasadele cu care
s-au încheiat acorduri/protocoale de colaborare);
➢ Nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe acelaşi ciclu de studii;
➢ Au rezultate bune la învăţătură, respectiv o medie de minimum 8 (opt) la examenul de
bacalaureat (sau echivalent), corespunzătoare sistemului de notare din România sau
calificativul „Bine”, după caz;
➢ Nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizaţi, vârsta mai
mare de 35 de ani.
Art.11. Candidații care doresc să urmeze un programde studii universitareîn limba română
vor trebui să urmeze anul pregătitor de limba română sau să prezinteun certificat de absolvire
a anului pregătitor de limba română, cu excepția:
a) persoanelor care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de
studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba
română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România;
b) persoanelor care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de
limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare;
c) persoanelor care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă atestate de
competenţă lingvistică, nivelul minim B2, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.
Studenții care doresc să urmeze anul pregătitor de limbă română beneficiază de finanțarea
cheltuielilor de școlarizare, în condițiile art. 19 din Ordinul MEN nr. 3236/2017.
Art.12. Candidații care doresc să urmeze un program de studii universitare în limbă străină
trebuie să prezinte un atestat de competență lingvistică nivel minim B2 pentru limba
respectivă, cu excepția cazului în care limba străină este limba maternă a studentului.
IV.

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR

Art.13. Acordarea burselor se face prin concurs de dosare care se desfășoară astfel:
a) Dosarul complet se transmite la UPB – Departamentul de Relații Internaționale;
b) Se certifică eligibilitatea candidatului (acesta trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de Metodologia UPB de primire la studii şi şcolarizare a cetaţenilor
străini din state non-UE, care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din
Confederaţia Elveţiană);
c) Dosarul se analizează de către o comisie numită de Biroul Executiv al Consiliul de
Administrație al UPB;Ierarhizarea dosarelor se va efectua pe baza criteriilor
cuprinse în Anexa 1 la prezentul regulament. Se vor lua în considerare media
anilor de studii, participarea la olimpiade, concursuri, participarea la activități
extracuriculare etc.;
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d) Rezultatul concursului se aduce la cunoștința candidatului, iarrezultatuleste
publicat pe pagina web a UPB.
Art.14. Dosarul de candidatură va conţine următoarele elemente:
a) Scrisoare de nominalizare a candidaturii primită din partea ambasadei ţării de
origine a candidatului;
b) Documentele prevăzute în Metodologia UPB de primire la studii şi şcolarizare a
cetaţenilor străini din state non-UE, care nu fac parte din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană;
c) scrisoare de motivaţie din partea candidatului;
d) Documente care să certifice performanțele educaționale deosebite şi implicarea
candidatului în activități extra-curriculare și de voluntariat;
e) Scrisori de recomandare care să sublinieze calităţile candidatului;
f) CV în limba engleză, franceză sau română.
V.

DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Biroul Executiv al Consiliului de Administrație poate hotărî retragerea sau
suspendarea sprijinului financiar, în cazuri speciale cum ar fi: depunerea de acte false, abateri
grave de la disciplina universitară, nepromovarea anului universitar sau alte situații deosebite.
Art.16. Acest regulament este în concordanță cu prevederile legale în vigoare și cu Planul
Managerial al Rectorului 2020-2024.
Art.17. Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentului
regulament.
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ANEXA 1

CRITERII DE EVALUARE LA PROGRAMUL DE BURSE
EXCELLENCE SCHOLARSHIP
a) Scrisoare de nominalizare a candidaturii primită din partea ambasadei ţării de
origine a candidatului;
b) Documentele prevăzute în Metodologia UPB de primire la studii şi şcolarizare a
cetaţenilor străini din state non-UE, care nu fac parte din Spaţiul Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană;
c) Scrisoare de motivaţie din partea candidatului;
d) Documente care să certifice performanțele educaționale deosebite şi implicarea
candidatului în activități extra-curriculare și de voluntariat;
e) Scrisori de recomandare care să sublinieze calităţile candidatului;
f) CV în limba engleză, franceză sau română.

Nr.
crt.
1
2

Denumirea
Locul de
Participări/
Nr.
Nr.
Total
criteriului/
desfăşurare
distincţii
puncte activităţi
activităţii
Scrisoare de nominalizare a candidaturii primită din partea ambasadei ţării
de origine a candidatului
În perioada anilor de studii de liceu a parcurs materii relevante pentru
domeniul la care se solicită înscrierea: matematică, informatică, statistică,
fizică, chimie, tehnologie

3

Minim nota 8 (opt) la bacalaureat (sau echivalent)

4

Scrisoare de
motivaţie

-

-

5

Performanţe
educaţionale

-

-

internaţionale
naţionale
-

-

5

-

-

10

Concursuri
naţionale

7
8

9

Activităţi
voluntariat
Scrisori
recomandare
Alte
activităţi
deosebite
prezentate în
CV

-

Condiţie
eliminatorie
Condiţie
eliminatorie
Condiţie
eliminatorie
La
aprecierea
comisiei

2 pct. la fiecare
0,25 peste media 8
de la bacalaureat
20
15
10
20
10
5
15
10

Premii
Menţiune
Participare
Premii
Menţiune
Participare
-

internaţionale
6

max.
10

Observații
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