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INSTRUCŢIUNE 

privind acordarea burselor pentru susţinerea mobilităţilor temporare externe 
destinate studenţilor-doctoranzi 

 
Instrucţiunea este elaborată pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 
material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, 
și a Regulamentului universității privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material.  

Ȋn Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv), bursele pentru efectuarea de stagii de 
studii universitare se acordă în vederea susţinerii mobilităţilor internaționale efectuate de către 
studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la formele de învăţământ cu frecvenţă, indiferent de 
forma de finanţare (de la bugetul de stat sau cu taxă). 

Având ca bază strategia UTBv de intensificare a cooperării internaţionale în domeniul 
cercetării științifice, stagiile de studii doctorale vizează stimularea mobilității internaționale a 
studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea de studii teoretice şi experimentale în concordanţă cu 
tema programului de doctorat şi facilitarea integrării în cadrul echipelor internaționale de 
cercetare.  

Durata mobilităţii externe este de minimum 1 săptămână și maximum 3 luni. Durata 
finală a stagiului poate fi ajustată în funcţie de numărul de solicitări şi suma disponibilă alocată 
de UTBv pentru efectuarea acestor mobilităţi. Pentru competiţia 2017, stagiul trebuie finalizat 
până la data de 15 decembrie 2017.  

Cuantumul lunar al burselor este stabilit în funcţie de distanţa până la locul de 
desfăşurare a mobilităţii, după cum urmează:  

• 9800 lei   (100-499 km) 
• 10200 lei (500-1999 km) 
• 10600 lei (2000-2999 km) 
• 11400 lei (3000-3999 km) 
• 12700 lei (4000-7999 km) 
• 14000 lei (peste 8000 km). 

Ȋn funcţie de durata mobilităţii, nivelul bursei se calculează proporţional faţă de cuantumul 
lunar indicat. 

Sunt eligibili să aplice pentru obţinerea bursei studenţii-doctoranzi care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:  

• sunt înmatriculaţi la formele de învăţământ cu frecvenţă;  
• se află în perioada de stagiu a programului de doctorat, în anii 2-3, respectiv anii 2-4 

pentru studenţii-doctoranzi de la domeniul Medicină. 
Ȋn situaţia în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de burse care pot fi 

acordate, vor avea prioritate la acordarea burselor studenţii-doctoranzi care sunt la zi cu 
activităţile prevăzute în planul individual de pregătire la doctorat.  
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Analiza dosarelor candidaţilor va fi efectuată de Comisia de burse pe universitate, 
constituită conform Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, 
rezultatele fiind validate (aprobate) de Consiliul de Administraţie. Evaluarea solicitărilor va 
viza relevanţa activităţilor propuse pentru mobilitatea internațională în vederea atingerii 
scopului bursei (50%) şi activitatea de cercetare științifică a candidatului în corelaţie cu tema 
programului de doctorat (50%).  

Eventualele contestaţii se adresează Prorectoratului cu activitatea de cercetare ştiinţifică 
şi informatizarea şi se depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe 
site-ul universităţii a Hotărârii Consiliului de Administraţie. Soluționarea contestațiilor este de 
competenţa Consiliului de Administrație, răspunsul la contestație urmând să fie afișat pe site-ul 
universităţii în maxim 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a 
contestațiilor. 

Dosarul de candidatură pentru obţinerea bursei va conţine: 
• cerere pentru înscriere la competiţia de obţinere a bursei; 
• curriculum vitae; 
• lista lucrărilor publicate în corelaţie cu tema programului de doctorat; 
• descrierea activităților propuse în cadrul stagiului de pregătire (maximum 1 pagină A4); 
• dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă; 
• acordul scris al conducătorului de doctorat. 

 
Calendar competiție 2017: 

• 22 mai 2017: lansarea competiției; 
• 1 iunie - 30 iunie 2017: depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Şcolii 

Doctorale Interdisciplinare; 
• 15 iulie 2017: afișarea rezultatelor pe site-ul universității. 

 
La întoarcerea din mobilitate, studentul-doctorand trebuie să prezintă un document din 

partea instituţiei gazdă  prin care se certifică efectuarea stagiului (inclusiv perioada de derulare).  
 

Prezenta instrucţiune a fost discutată şi aprobată în şedinţa Consiliului de 
Administraţie al Universității Transilvania din Brașov din data de 16.05.2017. 

 
 

Rector,  Director CSUD, 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN  Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU 

 
 
 


