În atenția românilor de pretutindeni (Republica Moldova)
Înmatriculați începând cu anul universitar 2016‐2017
Art. 19
Finanțarea studenților înscrişi în programele de studii universitare de licență şi master se suspendă,
în cazul în care aceştia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite
transferabile.
Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite
transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic.
Pe perioada suspendării bursei, studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru
cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 21
Studenții admişi într‐unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt
exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiția promovării unui nou examen de admitere, in
aceleaşi condiții ca şi cetățenii români. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei
Universitare, precum şi cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
Art. 22
În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă sau
fără bursă, obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta îşi pierde locul cu bursă şi
finanțarea cheltuielilor de şcolarizare, precum şi finanțarea cheltuielilor de cazare.
Art. 23, alin. 5
Pentru românii de pretutindeni, aflați la studii universitare – ciclurile I, II, III – pe parcursul anilor de
studii nu se admite schimbarea domeniului fundamental de ierarhizare în cadrul căruia au fost
admişi în calitate de bursieri ai statului român.

În atenția românilor de pretutindeni (Republica Moldova)
Înmatriculați începând cu anul universitar 2015‐2016
Art. 28
Bursele studenților din toate ciclurile de studii universitare se suspendă în cazul repetenției
pentru anul de studii repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de studii următor,
după promovarea naului repetat, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata
ciclului de studii universitare. Pe perioada suspendării bursei, studenții care repetă anul vor suporta
cheltuielile de şcolarizare.

