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Criteriile privind acordarea burselor pentru studenți, an universitar 2018-2019
Conform art. 8, alin. (3) din Regulamentul de burse, fondul de burse alocat facultăţii s-a
repartizat astfel:
•

12% - fond pentru burse de performanță.

•

58% - fond pentru burse de merit.

•

30% - fond pentru burse de ajutor social.
1. Toate categoriile de burse s-au acordat la cererea studenţilor, sub semnătură proprie.

Cererile s-au depus la secretariatul facultăţii în termen de 15 zile lucrătoare de la începutul
semestrului.
2. Media minimă de acordare a bursei de merit pe facultate (nivel licenţă şi masterat)
este 8.00, aprobată în consiliul profesoral.
3. Media minimă de acordare a bursei de performanţă pe facultate (nivel licență și
masterat) este 9.50, aprobată în consiliul profesoral.
4. Fiecare program de studiu poate beneficia de cel puţin o bursă de performanţă. Dacă
numărul burselor de performanţă este mai mic decât numărul programelor de studiu, acestea
se vor distribui ȋn ordinea mediilor de la toate programele, cu încadrarea în media limită de
acordare a bursei de performanţă.
Conform art. 10, alin. (6), lit. a. din Regulamentul de burse, în cazul mediilor egale,
departajarea s-a realizat pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea
următoare:
1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii
ştiinţifice în semestrul precedent;
2. media pe semestrul precedent; în cazul studenților din anul I, nivel master semestrul I, media
de admitere la programul masteral este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă, se va lua în
considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica
până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu acelaşi număr
de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;
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4. notele obținute la materiile facultative;
5. media obţinută la concursul de admitere;
6. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă şi media obţinută
la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master.

Comisia de acordare a burselor pe facultate:
Președinte Comisie: Conf dr. Viorel Stanică – prodecan
Membri: Nicoleta Iosif– secretar sef
Ovidiu Boldor – administrator sef fac.
Gavriloaia Cristian – student senator
Tanasa-Cozdreanu Diandra - cancelarul studenților

