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PROCES VERBAL
(Extras)
Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată a
propus următoarele criterii specifice de acordare a burselor pentru sem. al II-lea, anul universitar 2016/2017,
respectându-se prevederile legislative actuale:
1. Fondurile alocate burselor vor fi repartizate pe cele două cicluri universitare (licenţă şi master) în conformitate cu
numărul de studenţi. Se va păstra o diferenţă de pondere la bursele de merit pentru cele 2 cicluri de studii, cu
respectarea cuantumului cumulat minim al bursei de merit de 600 lei.
2. Pentru semestrul al II-lea, toate categoriile de burse se vor revizui în concordanţă cu rezultatele obţinute în urma
sesiunii de examene din iarnă.
3. Având în vedere actualul cadru legislativ, în scopul stimulării performanţelor academice ale studenţilor, pentru sem.
al II -lea an univ. 2016-2017, se acordă burse de performanţă şi de merit.
Bursele de performanţă atribuite prin concurs la începutul anului universitar vor avea în sem. al II-lea un
cuantum lunar de 1200 lei.
Bursele de merit se vor atribui pe 2 trepte de performanţă, pentru care s-au stabilit următorii coeficienţi de
diferenţiere:
Pentru studiile de licenţă:
• 1,2 pentru burse de merit I, studenţlor integralişti cu medii cuprinse între 9,00÷10.
• 1 pentru burse de merit II, studenţilor integralişti cu medii cuprinse între 8.00÷8,99;
Pentru studiile de masterat:
• 1,2 pentru burse de merit I, studenţlor integralişti cu medii cuprinse între 9,50÷10.
• 1 pentru burse de merit II, studenţilor integralişti cu medii cuprinse între 9.00÷9.49;
4.

Studenţii integralişti, cu burse de merit si studiu obţinute în sem I, care nu au promovat (sau au absent) un
examen sau colocviu în sesiunea de iarnă, îşi pot menţine calitatea de bursier pentru sem al II-lea şi vor beneficia
de burse de merit III, (media cu notele obţinute la disciplinele promovate (colocvii şi examene) trebuie să se
încadreze în plaja 8,00÷10,00 pentru studii universitare de licenţă şi în plaja 9,00÷10,00 pentru studii universitare
de masterat) cuantumul bursei fiind fix, corespunzător mediei 8.00, cu un coeficientul de ajustare de 0,9 .

5.

Se vor acorda burse de ajutor social pe 2 trepte, I si II studenţilor care îndeplinesc condiţiile legale dovedite prin
documentele depuse la dosarul de bursă socială pentru sem al II-lea anul universitar 2016/2017.
Bursele sociale I se vor acorda studenţilor care au acumulat 30 credite în sesiunea din iarnă, celor orfani de ambii
părinţi, celor aflaţi în plasament şi studenţilor care se află în evidenţele unităţilor medicale cu diagnostice
prevăzute în art. 6, al. b, din Ordinul MEN nr. 3392 din 27.02.2017.
Bursa socială II va avea un cuantum lunar de 458 lei.

6.

Pentru sem al I-lea, anul univ. 2016-2017 s-a stabilit ca din alocaţia suplimentară să se acorde un supliment la
bursă, pentru 2 categorii de burse, cu următoarele cuantumuri:
- 25 lei/lună pentru beneficiarii burselor de merit;
- 70 lei/lună pentru beneficiarii burselor sociale I.
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