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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza dispozițiilor Codexului Universității 

Libere Internaționale din Moldova (în continuare ULIM), adoptat de Senatul ULIM la 29 aprilie 

2015: 

1.1.  În conformitate cu prevederile Cartei (Statutului) ULIM, autonomia administrativă 

și financiară a Universității prevede acordarea burselor.  

1.2. În conformitate cu prevederile Cartei (Statutului) ULIM, studenții au dreptul să 

primească burse nominale care vor purta numele unor personalități proeminente în domeniile 

respective în cazul, în care, sunt eminenți și au succese remarcabile și în alte domenii. 

1.3. În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 

subdiviziunilor educaționale, învățământul la ULIM se efectuează în bază de contract care poate 

prevedea gratuitatea studiilor, acordarea burselor, studii contra plată, mixte etc.  

2. Oferirea Bursei studențești de studii „Andrei Galben” (în continuare Bursa „Andrei 

Galben”) are drept scop încurajarea inițiativei studenților și stimularea studenților de a acumula 

cunoștințele, abilitățile și competențele necesare prin performanțe academice deosebite și 

participări relevante la activități extra curriculare. 

3. Bursa „Andrei Galben” se oferă studenților facultăților ULIM de la Ciclul I – Licență 

și Ciclul II - Masterat, care își fac studiile la contract la secția cu frecvență. 

4. Anual vor fi oferite 10 (zece) Burse „Andrei Galben”. 

5. Bursa „Andrei Galben” se oferă pentru o perioadă de un an academic și constă în 

eliberarea de achitare a taxei de studii pentru acest an. 

II. CRITERII PENTRU BENEFICIEREA DE BURSĂ 

6. Bursa „Andrei Galben” poate fi oferită studenților ULIM care îndeplinesc condițiile 

stabilite de prezentul Regulament, fără careva deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau 

orice alt criteriu stabilit de lege.  

7. De Bursa „Andrei Galben” pot beneficia studenții facultăților ULIM de la Ciclul I – 

Licență și Ciclul II - Masterat, care își fac studiile la secția cu frecvență și îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

- a absolvit anul universitar curent cu media generală nu mai mică de 9,00 (nouă); 

- a susținut toate examenele în anul universitar curent în cadrul sesiunii ordinare de 

examinare; 
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- a achitat taxa de studii pentru anul universitar curent; 

- a fost antrenat în activități studențești extra curriculare (conferințe științifice, școli de 

vară, clinici studențești, proiecte naționale și internaționale, participarea în echipe de promovare 

a imaginii ULIM, membru ai structurilor de autoguvernare studențească, etc.). 

8. Una și aceiași persoană poate beneficia de Bursa „Andrei Galben” doar o singură dată 

în decursul studiilor la o facultate ULIM. 

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSEI 

9. Procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru acordarea Bursei 

„Andrei Galben” se bazează pe următoarele principii:  

- Publicitate – desemnarea bursierilor este una deschisă, prin asigurarea accesului liber 

de participare a tuturor candidaților care întrunesc cerințele regulamentare; 

- Obiectivitate - desemnarea bursierilor are loc în exclusivitate după merit, în 

conformitate cu rezultatele și performanțele obținute; 

- Transparență – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informației privind 

organizarea și funcționarea concursului. 

10. Înscrierea la concurs pentru beneficierea de Bursa „Andrei Galben” se face 

personal, prin depunerea unei cereri pe numele rectorului. 

11. Cererea (Anexa 1) va fi depusă după finalizarea sesiunii ordinare de vară până la data 

de 01 iulie a anului curent. 

12. La cerere vor fi anexate în mod obligatoriu următoarele acte: 

1) curriculum vitae; 

2) extrasul privind reușita pentru anul curent, eliberat de către persoana responsabilă din 

cadrul decanatului facultății; 

3) referința eliberată de către decanul facultății cu mențiunea îndeplinirii condițiilor 

regulamentare de către solicitant; 

4) referința eliberată de către mentorul grupei; 

5) dovada participării la activități extra curriculare studențești. 

13.  Dosarele solicitanților Bursei „Andrei Galben” vor fi examinate și evaluate de către 

Biroul Senatului ULIM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data limită de prezentare a 

cererilor. 

14.  Câștigătorii Bursei „Andrei Galben” vor fi desemnați de către Biroul Senatului ULIM 

în ziua desfășurării concursului cu votul majorității membrilor. 
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15.  Informația privind câștigătorii Bursei „Andrei Galben” va fi plasată pe site-ului ULIM 

(www.ulim.md). 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

16. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul ULIM. 

17. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat de către Senatul ULIM. 

18. Prezentul Regulament se aplică începând cu anul academic 2018-2019. 
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ANEXA 1  

 

Rectorului Universității Libere  

Internaţionale din Moldova 

dlui Ilian GALBEN, dr., conf. univ. 

 

 

CERERE 

 

 Subsemnata (ul), _____________________________________ studenta (ul) 

Facultăţii ________________________________________________, ULIM, 

secția cu frecvență, anul __________, solicit respectuos admiterea la concursul 

pentru oferirea Bursei studențești de studii „Andrei Galben”. 

Anexez la cerere următoarele documente: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Declar pe proprie răspundere că informațiile şi actele prezentate sunt exacte. 

„_____”______________   ______             _________________________ 

                                                                                           ( semnătura )                                                               


