Bursele Sfântul Dumitru
Art.1 Bursele „Sfântul Dumitru” reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a
performanţei în cadrul competiţiilor ştiinţifice studenţeşti şi a implicării sociale a studenţilor
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Acestea sunt oferite anual, începând cu anul 2010, în cadrul unei
festivităţi organizate pe data de 10 octombrie. Evenimentul care va consfinţi demararea acordării
acestei burse va constitui una dintre manifestările dedicate sărbătoririi a 150 de ani de existenţă a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
Art.2 Existenţa acestui premiu se datorează profesorului universitar Dumitru Oprea, rector al
universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada 2000-2008, şi reprezintă materializarea donaţiei
făcute de către domnia sa ca semn al recunoştinţei faţă de Universitate, având ca destinatari tinerii
studenţi ce realizează performanţe în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
Art.3 Bursa „Sfântul Dumitru” se oferă anual şi reprezintă valoarea dobânzii anuale a sumei de 10.410
euro. Cuantumul bursei va fi anunţat public cu 10 zile înaintea acordării.
Art.4 Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi din ciclul de învăţământ de licenţă. O persoană poate
beneficia o singură dată de bursa „Sfântul Dumitru”.
Art.5 Comisia care analizează şi certifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a bursei „Sfântul Dumitru”
va fi formată din:





Domnul profesor Dumitru Oprea, fondatorul premiului
Câştigătorul din anul precedent al premiului
Rectorul în funcţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Art.6 Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:





1

Media anului unviersitar precedent: 30%1
Implicare în proiecte sociale studenţeşti: 10%
Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
Scrisoare-eseu (max 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii
cinci ani: 5%

Bursa pe anul 2009 se referă la anul universitar 2008/2009, iar pentru anul 2010 la anul universitar 2009/2010

Art.7 Participanţii pot depune dosarele în fiecare an, în perioada 1 iulie – 30 septembrie. Pentru premiile
acordate pe anii 2009 şi 2010, dosarele se pot depune până pe 7 octombrie 2010 (orele 15.00), la
secretariatul rectoratului, Corp A, et.2, la doamna Adina Cojocariu.







Dosarul va conţine:
Curriculum Vitae al participantului
Copie după cartea sau buletinul de identitate
Situaţia şcolară a anului universitar precedent, obţinută de la secretariatul facultăţii
Scrisoare-eseu (max 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii
cinci ani
Documentele care să ateste implicarea în proiecte social-studenţeşti şi rezultatele obţinute la
concursuri naţionale sau internaţionale

Art.8 Beneficiarul bursei îşi exprimă implicit acordul privind utilizarea numelui şi imaginii sale în scopul
exclusiv al promovării bursei şi a universităţii.
Art.9 Condiţiile şi termenii participării, precum şi câştigătorii, vor fi făcuţi cunoscuţi publicului larg pe
site-urile UAIC şi ale facultăţilor.

