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CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
în anul universitar 2015/2016
Aprobat in Consiliul Facultatii din 08.12.2015

1. Fondul de burse este de 22.800 lei.
2. Fondurile se împart studenţilor cu taxǎ şi fǎrǎ taxǎ de la studii universitare de licență şi master,
precum şi celor ce urmeazǎ o a doua facultate, dacǎ nu au beneficiat de bursǎ în timpul primei
facultǎţi.

3. Fiecare student poate beneficia de bursă numai pe timpul cât durează studiile pentru o singură
specializare (de exemplu, pentru învǎţǎmântul universitar - 3 ani, iar pentru cel postuniversitar cel
mult 2 ani). De asemenea, un student nu poate beneficia de douǎ burse în acelaşi timp, cu excepția
studentilor beneficiari de bursă socială, care pot primi și bursa pentru performanță universitară, cnf.
art. 12 alin 4 din Legea 1/2011.

4. Bursele se acordă anual. Ele se acordă pe următoarele categorii:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

burse de performanta.
burse de merit;
burse de studiu integrale;
burse de studiu parţiale;
burse de ajutor social.

Bursele de studiu, indiferent de categorie, se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor

ponderate, numai studenţilor integralişti. Ele sunt acordate în cadrul următoarelor bareme de medii:
a) bursa de performanta

- media 10 + performanțe științifice - studii de licenta si studii de
masterat (pentru anul I nu se acordǎ);
b) bursa de merit
- 9,50 - 10,00 – studii de licenta și masterat (pentru anul I nu se
acordă);
c) bursa de studiu integrală - 9,00 - 9,49 – studii de licenta și masterat (pentru anul I nu se
acordă);
d) bursa de studiu parţială - 8,00 - 8,99 – studii de licenta (anii II si III);
- 9,00 - 10,00 - studii de licenta (anul I);
- 9,50 - 10,00 – studii de masterat (anul I);
e) bursa de ajutor social
- studentilor cu un venit maxim de 1.050 lei / membru familie,
studenților cu boli cronice, studenți orfani de ambii părinți,
celor proveniți din casele de copii, etc.

6. Cuantumul acestor burse este:
- bursa socială
- bursa de studiu parțială
- bursa de studiu integrală
- bursa de merit
- bursa de performanta
* fond de rezervă

140 lei
150 lei
250 lei
350 lei
400 lei
70 lei

7. Bursa de performanţă se acordă studenţilor, mai puţin celor din anul I de studiu, care au media =
10 si indeplinesc conditiile stipulate in Regulamentul privind acordarea burselor pe universitate;

8. Bursele se acordǎ numai pentru rezultatele obţinute la facultatea noastrǎ, la cerere.
Decan,
Lect. univ. dr. Alexandru Bobe

