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CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
în anul universitar 2005/2006

1.

Fondul de burse este de 142.702.500 lei.

2.

Fondurile se împart studenţilor cu taxǎ şi fǎrǎ taxǎ de la studii universitare şi de la cursuri
postuniversitare, 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 de lungă durată cel mult 4 ani, respectiv 3
ani pentru anul I, pentru învǎţǎmântul universitar de scurtă durată cel mult 3 ani, iar pentru pentru cel
postuniversitar cel mult 2 ani). De asemenea, un student nu poate beneficia de douǎ burse în acelaşi
timp.

4. Bursele se acordă anual. Ele se acordă pe următoarele categorii:
a) burse de merit - cca. 10% din totalul burselor pe an şi/sau pe facultate;
b) burse de studiu integrale - cca. 30% din numărul de burse pe an;
c) burse de studiu parţiale - cca. 50% din numărul de burse pe an;
d) burse de ajutor social - cca. 10% din numărul de burse pe an şi/sau pe facultate
şi sunt transferabile de la categoria a) spre d).

5. Bursele de studiu, indiferent de categorie, se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, numai
studenţilor integralişti. Ele sunt acordate în cadrul următoarelor bareme de medii:
a) bursa de merit: peste 9,50 (pentru anul I nu se acordǎ);
b) bursa de studiu integrală: peste 9,00;
c) bursa de studiu parţială: peste 8,50;
d) bursa de ajutor social: 3.100.000 lei / membru familie
şi sunt transferabile de la categoria a) spre d) dacǎ s-au terminat fondurile categoriei curente.

6. Cuantumul acestor burse este:
* bursa de performanţă
2.000.000 lei
* bursa de merit
1.680.000 lei
* bursa de studii (integrală) 1.350.000 lei
* bursa de studii (parţială)
740.000 lei
* bursa socială
670.000 lei
* bursa de ajutor ocazional >= 670.000 lei.

7. Bursele se acordǎ numai pentru rezultatele obţinute la Facultatea noastrǎ, la cerere.
Studenţii din anul I nu beneficiazǎ de bursǎ de merit.
La Masterat, primesc burse de studiu numai studenţii cu medii peste 9.00 (nouă).

8. Bursa de performanţă se acordă studenţilor, mai puţin celor din anul I de studiu, care îndeplinesc
condiţiile:
- au media >= 9.75;
- au participat cu lucrări la manifestări ştiinţifice;
- au participat la concursuri profesionale;
- au un articol publicat în reviste de specialitate.

9. Indiferent de categoria de bursǎ de care au beneficiat în timpul şcolaritǎţii, studenţii exmatriculaţi,
pentru motive ce le sunt imputabile, sunt obligaţi sǎ restituie contravaloarea ei în timp de o lunǎ de la
data exmatriculǎrii.
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