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I. DISPOZITII GENERALE

l. Prezentul Regulament este elaborat în baza dispoziliilor Codexului Università1ii Libere

Interna{ionale din Moldova (în continuare ULIM), adoptat de Senatul ULIM la29 aprllie2015:

În conformitate cu prevederile Cartei (Statutului) ILIIW autonomia adminisftativà çi financiarà

a Universitàlii prevede acordarea burselor.

În conformitate cu prevederile Cartei (Statutului) ULIM, studenfii au dreptul sà primeascà burse

nominale care vor purta numele unor personalitafi proeminente în domeniile respective în cazvl, în care,

sunt eminenti çi au succese remarcabile qi h alte domenii.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de orgarnzare çi frrncfionare a subdiviziunilor

educafonale, învàfàmântul la ULIM se efectueazâ în bazâ de confact care poate prevedea gratuitatea

studiilor, acordarea burselor, studii contra platà, mixte etc.

2. OferireaBursei studenfeçti de studii,Andrei Galben" (în continuare Bursa,,Andrei Galben")

are drept scop încurajarea inifiativei studenfilor çi stimularea studenfilor de a acumula cunoçtinlele,

abilitàfile çi competentele necesare prin performanJe academice deosebiæ çi participari relevante la activitàti

exfra curriculare.

3. Bursa ,Andrei Galben" se oferà studenlilor facultàfilor LILIM de la Ciclul I - Licentà si

Ciclul II - Masterat, care îçi fac studiile la confiact la secçia cu frecvenfà.

4. Anual vor fi oferite 10 (zece) Burse ,,Andrei Galben".

5. Bursa ,,Andrei Galben" se oferà pentru o perioadà de un an academic si constà în eliberarea

de achitare a taxei de studii pentru acest an.

II. CRITERII PENTRU BENEFICIEREA DE BI.JRSÀ

6. Bursa ,,Andrei Galben" poate fi oferità studenfilor ULIM care îndeplinesc condigiile stabilite

de prezentul Regulament,|arâ careva deosebire de rasà, culoare, naçionalitate, origine etnicà, limbà, religie

sau convingeri, sex, vârstii, dezabilitate, opinie, apartenenJà politicà sau orice alt criteriu stabilit de lege.

7 . De Bursa,,Andrei Galben" pot beneficia studenfii facultàçilor ULIM de la Ciclul I - Licen!à

çi Ciclul II - Masterat, care îçi fac studiile la seclia cu frecvenfà çi îndeplinesc cumulativ rnmàtoarele

condiçii:

- a absolvit anul universitar curent cu media generalânu mai micà de 9,00 (nouà);

- a susfinut toate examenele în anul universitar curentîn cadrul sesiunii ordinare de examinare;

- a achitat taxa de studii penfu anul universitar curent;
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- a fost antrenat în activitàli studen.teçti exfa curriculare (conferinfe çtiin{ifrce, çcoli de varà,

clinici studenleçti, proiecte nalionale çi internafionale, participarea în echipe de promovare a imaginii UL1yq

membru ai structurilor de autoguvernare studenfeascà, etc.).

8. Una çi aceiaçi persoanà poate beneficia de Busa ,,Andrei Galben" doar o singurà datà în decursul

studiilor la o facultate ULIM.

III. DESFÀSURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSEI

9. Procedura de organizare çi desfrçurare a concursului pentru acordarea Bursei

,,Andrei Galben" se bazeazâ pe urmàtoarele principii :

- Publicitate - desemnarea bursierilor este una deschisà, prin asigurarea accesului liber de

participare a tuturor candida!ilor care înfrunesc cerinlele regulamentare;

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

conformitate cu rezultatele çi performanfele obfinute;

- Transparenfà - punerea la dispozifia tuturor celor interesali a informa{iei privind organnarea

çi funcfionarea concursului.

10. Înscrierea la concurs pentru beneficierea de Bursa ,,Andrei Galben" se face personal, prin

depunerea unei cereri pe numele rectorului.

11. Cererea (Anexa l) va fi depusà dupà finalizarea sesiunii ordinare de varà pânà la data de l0
iulie a anului ctuent la Oficiul Suport Academic.

12. La cerere vor fi anexate în mod oblieatoriu urmàtoarele acte:

a) curriculum vitae;

b) extrasul privind reuçita pentru anul curent, eliberat de càfe persoana responsabilà din

cadrul decanatului facultàgii;

c) referinfa eliberatà de câtre decanul facultafii cu menfiunea îndeplinirii condigiilor

regulamentare de càte solicitant;

d) referinfa eliberatà de càtre mentorul grupei;

e) dovada participàrii la activitàfi extra curriculare studen,teçti.

13. Dosarele solicitanlilor Bursei,,Andrei Galben" vor fi examinate çi evaluate de càte Biroul

Senatului ULIM în termen de cel mult l0 zile lucràtoare de la data limita de prezentare a cererilor.
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14. Câçtigàtorii Bursei,,Andrei Galben" vor fi desemnati de càfre Biroul Senatului ULIMînziua
desfàçuràrii concursului cu votul majoritàf;i membrilor.

15. Informafia privind câçtigàtorii Bursei ,,.Andrei Galben" va fi plasatà pe site-ului ULIM
(www.ulim.md).

IV. DTSPOZTTTT FTNALE

Prezenflrl Regulament intà în vigoare la datz adoptarii de càfie Senatul ULIM.

Prezentul Regularnent poate fi modificat sau completat de càfre Senatul ULIM.

Prezentul Regularnent se aplicà începând cu anul academic 2018-2019.

16.

77.

18.
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ANEXA 1

Rectorului Universitàlii Libere

Internalionale din Moldova

dlui Ilian GALBEN, dr., conf. univ.

CERERE

Subsemnata (ul), studenta (ul)

Facultàtrii

seclia cu frecvenfà, anul

penfru oferirea Bursei studenfeçti de studii ,,Andrei Galben".

Anexez la cerere urmàtoarele documente:

solicit respecfuos admiterea la concursul

,)

( semnàtura )


