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Prezenta Metodologie, stabileşte modul de acordare a stimulentelor de performanţă, a
premiilor, a facilităţilor şi altor forme de sprijin material ce se acordă studenţilor Universităţii
Creştine “Dimitrie Cantemir”.
1.DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Stabilirea criteriilor de acordare a stimulentelor de performanţă, a facilităţilor şi a
formelor de sprijin material pentru studenţii UCDC se face în baza Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, H.G. nr 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor
forme de sprijin material pentru elevi şi studenţi, modificată şi completată.
Art. 2. Stimulent de performanţă care se poate acorda în UCDC este cel de merit.
Consiliul de Administraţie poate aproba acordarea, pe baza unor criterii specifice de
performanţă, primilor trei studenţi din anul II III şi IV al fiecărui program de studiu, de la forma
de învăţământ IF, clasaţi în ordinea mediilor de absolvire, o reducere de 15% a taxei de
şcolarizare, pentru anul universitar următor.
Stimulentul de performanţă se poate acorda şi studenţilor cu merite deosebite în activitatea
de cercetare.
Art. 3. Consiliul de administraţie poate acorda premii studenţilor pentru performanţe
deosebite în activitatea de cercetare, în cadrul proiectelor la nivel naţional şi internaţional, la
sesiunile de comunicări ştiinţifice pentru studenţi, precum şi pentru publicarea unor articole în
reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.
Art. 4. Tipurile de facilităţi care se pot acorda în UCDC sunt de studiu, de stimulare, şi
sociale.
Facilitatea de studiu se acordă studenţilor Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” care
doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau licenţiaţilor UCDC şi ai altor instituţii de
învăţământ superior. Reducerea de taxă se acordă numai pentru taxa aferentă unui program de
studiu. Lincenţiaţii UCDC care optează pentru continuarea studiilor în cadrul universităţii, prin
înscrierea la programele de studii de masterat din cadrul UCDC, pot beneficia de reducere de
taxă de şcolarizare, aferentă fiecărui semestru. Cuantumul acestor facilităţi se hotărăşte de către
Consiliul de Administraţie al Universităţii.
Facilitatea de stimulare este reprezentată de o reducere a taxei de scolarizare pentru
candidaţii şi studenţii care achită integral această taxă până la data de 1 octombrie al fiecărui an
unversitar.
Facilitatea socială constă în reducerea taxei de şcolarizare cu 15% pentru unul dintre
candidaţii sau studenţii care provin din aceeaşi familie (părinţi, copii, fraţi, surori, soţi).
Art. 5. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” poate acorda sprijin material
candidaţilor şi studenţilor fără părinţi sau instituţionalizaţi, în funcţie de solicitări.
2.CRITERII PENTRU ACORDAREA STIMULENTELOR DE PERFORMANŢĂ,
PREMIILOR, FACILITĂŢILOR ŞI SPRIJINULUI MATERIAL
Art. 6. Stimulentul de performanţă se acordă la sfârşitul fiecărui an universitar studenţilor
clasaţi pe primele trei locuri din fiecare an de studiu, cu condiţia acumulării integrale a
numărului de credite şi a obţinerii mediei generale de cel puţin 8,50, pentru anul universitar
următor.
Art. 7. Premiile se pot acorda studenţilor cu merite în realizarea de proiecte de cercetare,
pentru lucrări deosebite prezentate la sesiunile de comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi/sau
publicate în reviste de specialitate de prestigiu din ţară şi din străinătate.
Facilităţile de studiu, stimulare şi sociale se acordă tuturor studenţilor UCDC care
îndeplinesc condiţiile menţionate la Capitolul I, art. 4.
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3. METODOLOGIA DE APLICARE
Art. 8. Pentru acordarea sprijinului social, solicitanţii trebuie să depună la secretariatul
facultăţii un dosar care să cuprindă:
– cerere din care să rezulte tipul de stimulent, facilitate sau sprijin solicitat;
– acte doveditoare;
– fişă de autoevaluare, conform criteriilor stabilite.
Dosarul vizat de Decanul facultăţii, se înaintează, spre aprobare, Consiliului de
administraţie al UCDC.
4.DISPOZIŢII FINALE
Art. 9. Prezenta Metodologie, aprobată în şedinţa de Senat din 29.05.2007 şi intrată în
vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi aprobată în
şedinţa Senatului din data de 5.03.2009, 14.03.2012. şi din data de 25.05.2015
Prezenta Metodologie aşa cum a fost modificată şi completată intră în vigoare începând cu
data de 25.05.2015.
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