”Ești student UAIC, ai dreptul să fii sprijinit!”
COMPONENTE DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU STUDENTI
SPRIJIN PENTRU STUDENȚII ORFANI ȘI CEI DIN PLASAMENT
1) Bursa de ajutor social, în valoare de 580 lei/lună, se acordă conform următoarelor
priorităţi şi criterii:
a) studenţilor orfani de un părinte/ambii părinţi, celor proveniţi din plasament
rezidențial sau plasament familial/asistent maternal profesionist, care nu realizează venituri;
b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau
reumatism articular acut, handicap locomotor, boli rare, tulburări hematologice (hemofilie,
talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, tulburări din spectrul autist;
c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu
pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie.
Etapele solicitării unei burse de ajutor social
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății privind modalitatea de depunere a cererii și
a documentelor doveditoare a situație sociale în primele 2 săptămâni ale semestrului
2. Întocmirea dosarului cu documentele doveditoare (studenții pot beneficia de acest
ajutor în condițiile acumulării unui minim de 20 de credite pe semestru)
3. Depunerea documentelor și a cererii de solicitare se face la Secretariatul facultății
4. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților se face respectând următoarele priorități:
 orfani de un părinte/ambii părinţi, celor proveniţi din plasament rezidențial sau
plasament familial/asistent maternal profesionist, care nu realizează venituri;
 boală
 venit
5. Atribuirea acestui ajutor social se face în ordinea descrescătoare a venitului lunar net
mediu pe membru de familie și a fondului repartizat acestei burse
2) Bursa de ajutor social ocazional, în valoare de 580 lei/semestru (se acordă o singură
dată pe semestru), este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate sau în caz de
deces și se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă sau nu.
Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani,
celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri sau
studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare de 75% din salariul minim brut pe economie. Beneficiarii
acestei burse sunt dintre cei care se încadrează pentru bursa de ajutor social.
Etapele solicitării unei burse de ajutor social ocazional - similar cu bursa de ajutor
social

3) Tichete de masă la Cantina „Titu Maiorescu” (majorare bursă), în valoare de 12,5
lei/zi, se acordă următoarelor categorii de studenți studenților:
- orfani ambii părinți;
- asistați de centre de plasament;
- cu handicap grav sau accentuat.
Studenții beneficiază de o majorare a bursei sociale din venituri proprii ale Universității, sub
forma acordării unei mese pe zi la Cantina “Titu Maiorescu”.
Etapele solicitării tichetelor de masă
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/universității privind modalitatea de
depunere a cererii și a documentelor doveditoare a situației medicale în primele 2
săptămâni ale semestrului
2. Întocmirea dosarului cu documentele doveditoare
3. Depunerea documentelor și a cererii de solicitare se face la Biroul Social din cadrul
Direcției Cămine și cantine
4) Gratuitate la cazare în căminele studențești ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași se acordă următoarelor categorii de studenţi:
- orfani de unul sau ambii părinți;
- aflaţi în regim de protecţie specială-plasament;
- cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate/pensionat din
sistemul de învățământ cu minim 10 ani de activitate;
- cu dizabilități (cu /fără însoţitor).
Etapele solicitării gratuității la cazare - similar cu tichete de masă
BURSE PENTRU STUDENȚII CU DOMICILIUL ÎN MEDIUL RURAL
1) Bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural, în valoare de
1000 de lei/lună (egal cu cel al bursei de performanță științifică), se acordă studenților cu cele
mai bune rezultate în activitatea didactică/academică în anul universitar precedent, dintre cei
care au, atât ei, cât și părinții lor, domiciliul stabil în mediul rural.
Etapele solicitării bursei de performanță pentru studenți cu domiciliul în mediul
rural
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății privind modalitatea de depunere a cererii și
a documentelor doveditoare în primele 2 săptămâni ale semestrului
2. Întocmirea dosarului cu documentele doveditoare
3. Depunerea documentelor și a cererii de solicitare se face la Secretariatul facultății
2) Bursa contractuală de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural este
reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 769/2005 și se acordă pe perioada semestrelor,
practicii, sesiunilor de examene, inclusiv pe perioada de pregătire și susținere a examenului de
finalizare a studiilor, cu excepția vacanțelor. Cuantumul acestei categorii de burse se
stabilește anual prin Ordin al Ministerului de resort și presupune ca, după terminarea studiilor
universitare, beneficiarii să profeseze în învățământul rural, în specializările pentru care s-au
pregătit, pe o perioadă cel puțin egală cu durata pentru care au primit bursă rurală.

Etapele solicitării bursei contractuale de studiu pentru studenții cu domiciliul în
mediul rural - similar cu bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul
rural
BURSE PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE
1) Bursa pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti având în general
cuantumul bursei de ajutor social, se poate acorda lunar studenţilor care se implică voluntar în
activităţi a căror derulare a fost aprobată în prealabil de către Biroul Executiv al Consiliului de
Administrație, precum editarea şi redactarea unor reviste, broşuri ale Universităţii,
optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti şi în cantinele
Universităţii, implicarea în organizarea unor manifestări științifice. Valoarea acestei burse
poate fi variabilă.

1.
2.
3.
4.

Etapele solicitării bursei pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti
Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de depunere
a cererii de acordare a acestei burse
Depunerea cererii de solicitare, eventual și a documentelor justificative. se face la
Secretariatul facultății/departamentului care solicită voluntari
Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de condițiile impuse de activitatea
socială ce va fi prestată
Atribuirea acestui ajutor social se face în ordinea ierarhizării și a numărului de burse
propus a se scoate la concurs

2) Bursa pentru activităţi cultural-artistice, în valoare de 1000 lei/lună, se poate
acorda lunar, pe durata unui an universitar, inclusiv în vacanțe, studenţilor care, sub
îndrumarea unui cadru didactic al universităţii, desfăşoară activităţi neprevăzute în planurile
de învăţământ, dar recunoscute în instituţie, precum: interpretări vocal-instrumentale,
dramaturgie, dansuri. Valoarea bursei se stabileşte, în funcţie de fiecare caz, de către Biroul
Executiv al Consiliului de Administrație.
Etapele solicitării bursei pentru activităţi cultural-artistice
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse în primele 2 săptămâni ale semestrului
2. Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative se face la Secretariatul
facultății
3. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de activitatea cultural-artistică
desfăsurată
4. Atribuirea acestui ajutor social se face în ordinea ierarhizării și a numărului de burse
propus pentru această activitate
3) Bursa de performanță sportivă, în valoare de 1000 lei/lună, se poate acorda lunar, pe
durata unui an universitar, inclusiv în vacanțe, studenţilor care au o activitate universitară și
sportivă meritorie și au înregistrat performanțe deosebite pentru aceste tipuri de activități
extracurriculare/sportive (obținerea de premii (Locul I, II sau III) la competiții de mare
anvergură (obligatoriu în discipline sportive olimpice): Jocuri Olimpice, Campionate
Mondiale, Campionate Europene, competiții ce aduc prestigiu de imagine Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada în care au statutul de student UAIC.

Etapele solicitării bursei de performanță sportivă
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse în primele 2 săptămâni ale semestrului
2. Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative se face la
Secretariatul facultății
3. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de activitatea
extracurriculară/sportivă desfăsurată
4. Atribuirea acestui ajutor social se face în ordinea ierarhizării și a numărului de
burse propus pentru această activitate
4) Bursa Laudamus se poate acorda o singură dată, la sfârșitul anului universitar,
studenților cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline și studenților
care obțin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la
care sunt înmatriculați. Studenții beneficiari trebuie să fie integraliști și să fi obținut premii la
manifestări extracurriculare, conferințe naționale sau internaționale, în afara domeniului lor de
studiu. Cuantumul acestei categorii de burse este egal cu cel al bursei de merit (730 de lei).
Etapele solicitării bursei Laudamus
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse la sfârșitul anului universitar
2. Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative se face la
Secretariatul facultății
3. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de activitatea
extracurriculară desfăsurată
4. Atribuirea acestui ajutor social se face în ordinea ierarhizării și a numărului de
burse propus pentru această activitate
BURSE PENTRU STUDENȚII UAIC CARE ACCESEAZĂ PROGRAMELE ERASMUS+
1) Burse pentru stagii de STUDIU Erasmus+
Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licență,
master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.
Studenții cu nevoi speciale vor putea contacta Biroul Erasmus+ din cadrul UAIC pentru a
adresa eventuale solicitări de sprijin suplimentar pentru ei și eventualii însoțitori, în
conformitate cu reglementările în vigoare.
Cuantumul pentru stagiile Erasmus+ de studiu este de:

520 euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania,
Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea
Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;

470 de euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,
Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.
Durata unui stagiu de studiu, cuprinsă între 3 și 12 luni, corespunzând cu durata semestrului
(inclusiv prima sesiune de examene) de la universitatea gazdă.
Etapele solicitării bursei pentru stagii de STUDIU Erasmus+
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse cu cel putin 2 săptămâni înaintea
selecției
2. Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative se face la Secretariatul
facultății

3. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de media anilor de studii anterior
selecției (cu o pondere de 50% din media generală), nota obținută la testul de limbă
(cu o pondere de 25% din media generală) și nota obținută la interviu (cu o pondere de
25% din media generală)
4. Atribuirea titlului de titular de stagiu se face în ordinea ierarhizării și a fondului alocat
pentru această bursă în cel târziu a doua zi după interviu
5. Atribuirea titlului de rezerve studenților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din
lista de ierrarhizare, aceștia având posibilitatea de obținere a stagiului, în aceeași
ordine a ierarhiei, în cazul renunțării/redistribuirii de fonduri
6. Studenții de pe lista de rezerve pot beneficia de un stagiu fără finanțare(zero grant)
acoperindu-și integral, din fonduri personale, cheltuielile pe care le implică perioada
de studiu în străinătate.
2) Burse pentru stagii de PRACTICĂ Erasmus+
Cuantumul pentru stagiile Erasmus+ de practică este de:

720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia,
Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia,
Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;

670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,
Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia
Durata minimă a unui stagiu de practică Erasmus+ este de 2 luni (60 de zile) și maximum 3
lui (90 de zile).
Instituțiile care pot primi studenți în stagii de practică sunt:
 instituții care au primit Carta Erasmus (ECHE);
 orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile
educației, formării și tineretului. De exemplu, o asemenea organizație ar putea fi:
- companie publică sau privată, mică, medie sau mare (inclusiv companii
orientate pe partea de responsabilitate socială);
- instituție publică la nivel local, regional sau național;
- un partener social sau un alt reprezentant de pe piața muncii, inclusiv camere
de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale sau sindicate;
- un institut de cercetare;
- o fundație;
- o școală/un institut/centru educațional (cuprinzând toate ciclurile de studiu –
preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv școlile cu profil vocațional și
cele pentru adulți);
- o organizație, asociație non-profit, ONG;
- un centru de orientare în carieră, ce oferă consultanță profesională și servicii
de informare.
Etapele solicitării bursei pentru stagii de PRACTICĂ Erasmus+ - similar cu burse pentru
stagii de STUDIU Erasmus+
3) Grant suplimentar în valoare de 200 Euro pe lună pentru studenții ce beneficiază de
o mobilitate Erasmus, pe perioada stagiului, dintre cei care îndeplinesc condițiile necesare
pentru a primi o bursă socială (indiferent dacă primesc efectiv sau nu bursă socială).

Etapele solicitării grantului suplimentar în valoare de 200 Euro pe lună
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/universității privind modalitatea de
depunere a cererii și a documentelor doveditoare a situației venitului în primele 2
săptămâni după ce studenții devin titulari de stagiu de bursă Erasmus
2. Întocmirea dosarului cu documentele doveditoare ale venitului
3. Depunerea documentelor și a cererii de solicitare se face la Secretariatul facultății

ALTE FORME DE SPRIJN
„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate din Romania cu vârsta de până la 26 de ani și care provin din familii cu un
venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie pot beneficia de un ajutor
financiar în vederea achiziționării de calculatoare, conform H.G. nr. 297/03.05.2018. Ajutorul
financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o
singură dată în cadrul unei familii.
Etapele solicitării grantului „EURO 200”
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse
2. Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative se face la
Secretariatul facultății, cu respectarea limitei de vârstă (26 ani), a venitului pe
membru de familie (250 lei) și a creditelor acumulate în anul anterior (45, cu
excepția celor din anul I)
Transport în comun cu tarif subvenționat de către Universitate și Primăria Iași
Tariful de 80 de lei redus la 12 lei/lună asigură accesul la mijloacele de transport în comun
ale Companiei de Transport Public pe raza Municipiului Iași și împrejurimi, diferența de tarif
de 68 de lei fiind suportată în mod egal din bugetul Municipiului Iași, respectiv bugetul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corespunzător sumelor alocate în Contractul
Instituțional anual, pentru studenții înmatriculați pe locurile bugetate.
Etapele solicitării tarifului subvenționat
1. Atribuirea cardurilor EIStudIS (eliberate de către Compania de transport public
Iași) de către Secretariatele facultăților studenților înmatriculați la forma de
învățământ de zi, care au vârsta sub 26 ani în prima lună de la începerea anului
universitar
2. Ridicarea cardurilor EIStudIS de către studenți de la Secretariatul facultății
3. În cazul pierderii cardului de transport în comun, studenții solicită eliberarea unui
nou card, după achitarea contravalorii acestuia
Abonament gratuit la Biblioteca Centrală Universitară (inclusiv filiale)
Abonamentul în valoare de 30 de lei anual este suportat integral, pentru toți studenții, din
veniturile proprii ale Universității, atât pentru studenții de la cursuri cu frecvență, cât și pentru
cei de la forma de învățământ fără frecvență/învățământ la distanță.
Etapele solicitării abonamentului gratuit la BCU
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a obținerea abonamentului la 2 săptamâni dupa începerea semestrului I

2. Eliberarea/ vizarea permisului de acces la Biblioteca Centrală Universitară pe baza
unei solicitări online
Bursa de performanță științifică
Beneficiarii acestei categorii de burse sunt studenții înmatriculați la cursuri cu frecvență, de la
orice specializare/domeniu de studiu/ciclu de studii, specificați la art.1, alin. (2), care au o
activitate academică de excepție și au înregistrat performanțe deosebite în activitatea de
cercetare științifică extracurriculară.
Cuantumul este de 1000 de lei/lună și se poate acorda prin concurs de dosare pe durata unui
an universitar, inclusiv vacanțe.
1.
2.
3.
4.

Etapele solicitării bursei de performanță științifică
Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse în primele 2 săptămâni ale anului
universitar
Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative se face la
Secretariatul facultății
Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de activitatea de cercetare
științifică extracurriculară desfăsurată
Atribuirea se face în ordinea ierarhizării și a numărului de burse propus pentru
această activitate

Bursa Cum Laude se poate acorda o singură dată, la sfârșitul anului universitar, studenților
care au acumulat punctaj maxim (600 puncte) la sfârșitul unui an de studiu.
Cuantumul acestei categorii de burse este egal cu cel al bursei de merit (730 de lei).
Etapele solicitării bursei Cum Laude
1. Identificarea anunțului pe site-ul facultății/ universității privind modalitatea de
depunere a cererii de acordare a acestei burse în primele 2 săptămâni după sfârșitul
anului universitar
2. Depunerea cererii de solicitare și a documentelor justificative solicitate de către
Comisia de atribuire a burselor se face la Secretariatul facultății.
3. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de condițiile aprobate de
Consiliul Facultății
4. Atribuirea se face în ordinea ierarhizării și a numărului de burse propus pentru
această activitate
Bursele de studiu se acordă, pe baza rezultatelor școlare din fiecare semestru, studenților
înmatriculați la cursuri cu frecvență, în regim bugetat sau cu taxă, de la orice
specializare/domeniu de studiu/ciclu de studii, astfel:
- Bursa de merit în cuantum de 730 de lei/lună;
- Bursa de studiu integrală în cuantum de 630 de lei/lună;
- Bursa de studiu parțială în cuantum de 580 de lei/lună.
Aceste categorii de bursă se acordă lunar, pe durata unui an universitar, inclusiv vacanțe, fiind
burse ce presupun revizuire semestrială.
Numărul burselor acordate de UAIC în ultimii 5 ani se situează pe un trend ascendent,
înregistrând un număr de 5646 în semestrul al doilea al anului universitar 2015-2016 și
ajungând la 8588 în semestrul întâi al anului universitar 2019-2020.
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Etapele solicitării unei burse de studiu
1. Ierarhizarea descrescătoare a candidaților în funcție de propunerile aprobate de
Consiliul Facultății
2. Atribuirea se face în ordinea ierarhizării și a numărului de burse propus pentru
această activitate
Acest material a fost elaborat în cadrul activității Realizarea de materiale pentru promovarea ofertei
de sprijin social pentru studenți din cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0598 Prin incluziune și
echitate spre succes – E șansa ta!, Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii
sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei
muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

