ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR
Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro

Hotărârea nr. 61/08.02.2019
cu privire la aprobarea
cuantumului burselor acordate studenţilor, pentru semestrul II al anului universitar
2018-2019
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 71/08.02.2019 cu privire la înaintarea către SenatulASE
a propunerii de aprobare a cuantumului burselor acordate studenților, pentru semestrul II al anului
universitar 2018-2019;
În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată,
cu art. 39 alin. 37 din Carta ASE, cu art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Senatului ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților, pentru semestrul II al anului universitar 20182019, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bursă socială
Bursă pentru ajutor social ocazional
Bursă de merit
Bursă de performanță pentru implicare în activităţi extracurriculare şi de voluntariat în
cadrul ASE Bucureşti
Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învăţătură
Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică
Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice
și sportive
Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și
culturală
Bursă de excelență „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de
cercetare științifică, organizatorică, culturală și sportivă

11.

Bursă studenți străini

12.

Bursă masteranzi străini

13.

Bursă doctoranzi străini
Bursă doctorand român anul I de studiu
Bursă doctorand român anul II de studiu
Bursă doctorand român anul III de studiu

14.
15.
16.

Cuantumul bursei (lei/lună)

Tipul bursei

580
580
700
750
1000
1400
1400
800
800
1000
Echivalentul în lei a sumei de
65 de euro
Echivalentul în lei a sumei de
75 de euro
Echivalentul în lei a sumei de
85 de euro
1550
1550
1800

Art. 2. Secretariatul Senatului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU
Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

