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CRITERII GENERALE
privind acordarea burselor studenţilor de la ciclurile de învățământ licență
și master în anul universitar 2021/2022
BURSE DE PERFORMANŢĂ
▪
▪

Se acordă o bursă la 500 de studenţi, pe durata anului universitar 2021/2022, funcţie de
medie (minim 9,60 pentru ciclul de licenţă şi 9,70 pentru ciclul de master) şi alte activităţi,
selecţia făcându-se funcţie de punctajul rezultat prin completarea fişei de evaluare.
Bursele de performanţă se acordă lunar începând cu anul al doilea de studiu, pentru o
perioadă de un an, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

BURSE DE MERIT
▪
▪
▪
▪
▪

Bursele de merit pentru studenţii de la ciclurile de licenţă, anii de studii I, II şi III, respectiv
master anul I, se atribuie lunar pe semestru, pentru întregul an universitar.
Bursele de merit pentru studenţii din anii terminali, licenţă anul IV şi master anul II, se
acordă lunar pe semestru până la finalizarea studiilor (iunie - master, iulie - licenţă).
Medie minimă de acordare a bursei de merit se stabileşte în funcţie de fondul disponibil
(media generală a anului precedent trebuie să fie minim 7 pentru nivelul de licenţă şi 8,50
pentru nivelul de master).
Notele obținute la disciplinele facultative nu se consideră în calculul mediei pentru burse.
Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL
▪
▪

▪
▪

Se acordă lunar, pe durata unui an universitar cu revizuire semestrială, până la finalizarea
studiilor pentru anii terminali.
Bursele de ajutor social se acordă în limita fondului disponibil corespunzător anului de
studii, ierarhizați în funcție de situația materială. Se precizează că, la completarea dosarului,
se solicită declarație notarială sau anchetă socială, conform Art. 67, pct.(1), lit. b) din
Procedura PO.PRS.03, ed.2, revizia 2.
Studenții care solicită sau care beneficiază de burse sociale trebuie să prezinte dovada
prezenței la 75 % din activitățile didactice de laborator, seminar şi proiect pentru semestrul
anterior depunerii dosarului pentru bursă socială.
Bursele de ajutor social se acordă studenţilor conform metodologiei în vigoare, în cuantumul
comunicat pentru anul universitar 2021 – 2022.

Nu se acordă două tipuri de burse din acelaşi fond.
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CRITERII SPECIFICE
privind acordarea burselor studenților de la ciclurile de învățământ licență și master
în anul universitar 2021 / 2022

BURSE DE MERIT
Cuantumul burselor de merit se stabilește aplicând sistemul proporţional.
Studii universitare de licenţă
•

•

Anii de studiu II, III şi IV:

Categoria

Interval
medie anuală

1

10

2

9,75 – 9,99

3

9,5 – 9,74

4

9,25 – 9,49

5

9 – 9,24

6

8,75 - 9

7

8,5 -8,75

Valoare bursă
(lei/lună)

Anul I de studiu: bursă de merit categoria 7; media minimă se stabileşte în funcţie
de fondul de burse disponibil.

Studii universitare de master
•

Anii I şi II de studiu: bursă de merit categoria 7; media minimă se stabileşte în
funcţie de fondul de burse disponibil.

Valoarea corespunzătoare fiecărei categorii de burse de merit de va fi stabilită în funcție de
fondul de burse repartizat facultății. Media minimă de acordare a burselor se poate modifica în
funcție de situația școlară a studenților și în raport cu fondul de burse disponibil.

Preşedinte comisie de burse
Prodecan,
Șef lucr. dr. bioing. Lenuța KLOETZER
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