REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
PENTRU STUDENŢII ROMÂNI DE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Cadrul legislativ:
Regulamentul se aplică în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, pentru
acordarea burselor pentru anul universitar 2016/2017, cu respectarea criteriilor generale de acordare a tuturor
categoriilor de burse pentru studenţii români de la studiile universitare de licenţă şi masterat, învăţământ cu
frecvenţă, în anul universitar 2016-2017 conform Procedurii TUIASI.POB.46, aprobată de Senatul Universităţii din
6.07.2016 şi a criteriilor specifice de acordare a burselor pentru studenţii români, studii universitare de licenţă şi
masterat din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, aprobate de Consiliul Facultăţii,
la propunerea comisiei de burse din facultate.
Conform adresei PRS nr. 21151 din 12.10.2016 s-a transmis repartizarea fondului total de burse pentru sem. I
şi a unui fond suplimentar pentru perioada 1 oct.-31 dec. 2016: suma alocată pentru burse este de 83
lei/lună/student; la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată numărul de studenţi de la
învăţământ de licenţă şi masterat cu frecvenţă, fără taxă, la data de 1 octombrie 2016 este de 1373, iar fondul total
de burse este de 110.971 lei/lună; Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată i-a fost
repartizată suma de 118.235 lei (pentru perioada 1 oct.-31 dec. 2016).
Comisia de acordarea a burselor a propus următoarele criterii specifice de acordare a burselor pentru
studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată:
1.

Fondurile vor fi repartizate pe cele două cicluri universitare (licenţă şi master) în conformitate cu numărul de
studenţi. Se va păstra diferenţa de pondere dintre punctul de bursă la studiile de licenţă, respectiv punctul de
bursă la studiile de masterat, de minim 3 lei, cu asigurarea unui minim de 20 lei punctul de bursă la master;

2.

În scopul stimulării studenţilor în vederea obţinerii unor rezultate profesionale cât mai bune s-au păstrat
coeficienţii de ajustare a burselor, valabili pentru ambele semestre.
Studenţii integraliştii din anii II-IV, studii de licenţă vor primi burse de studiu începând cu media 8.00 iar studenţii
integralişti din anul II, studii de masterat vor primi burse de studiu începând cu media 9.00. Bursele de merit se
acordă studenţilor integralişti din anii II-IV licenţă şi II masterat, începând cu media 9.50.
Coeficienţii de ajustare a acestor categorii de burse, valabili pentru ambele semestre sunt următorii:
• 0,7 pentru burse de studiu parţiale, studenţilor integralişti cu medii cuprinse între 8,00÷8,49;
• 1 pentru burse de studiu integrale, studenţilor integralişti cu medii cuprinse între 8,50÷9,49;
• 1,4 pentru burse de merit, studenţlor integralişti cu medii cuprinse între 9,50÷10.
În semestrul I, studenţii din anul I licenţă, admişi prin concurs, vor primi bursă de studiu începând cu media 8.50 iar
studenţii din anul I masterat, admişi prin concurs, vor primi bursă de studiu începând cu media 9.00. Coeficienţii de
ajustare a acestor categorii de burse, valabili pentru sem. I sunt următorii:
• 0,7 pentru burse de studiu parţiale, studenţilor din anul I licenţă, cu medii de admitere cuprinse între 8.50 ÷
8.99;
• 1 pentru burse de studiu integrale, studenţilor din anul I licenţă şi masterat, cu medii de admitere cuprinse
între 9,00÷10;
3.
Bursele de performanţă se obţin prin concurs, iar comisia de burse a facultăţii a decis acordarea trei burse de
performanţă, cu menţinerea cuantumului de 750 lei /lună, după cum urmează:
• o bursă de performanţă la domeniul Inginerie Electrică;
• o bursă de performanţă la domeniul Inginerie Energetică;

• o bursă de performanţă la 2 programe de studii: domeniul Inginerie şi Management şi programul de studii
Informatică aplicată în inginerie electrică.
La secretariat s-au depus 4 dosare pentru bursă de performanţă, iar în urma analizării lor şi a completării anexei 1,
comisia de acordare a burselor a stabilit următoarele rezultate:
Nr. crt.
1
2

Domeniul/An
Inginerie electrică/III
Inginerie electrică/IV

Nume şi prenume student
Grigoras Dumitru
Vrînceanu Ioan Vlăduţ

Punctaj
60
85

Bursă de performanta

3

Inginerie energetică/III

Cazan Nicusor Florin

45

Bursă de performanta

4

Inginerie si management/IV

Ungunreanu Constantin Razvan

70

Bursă de performanta

4.

Rezultat concurs

Pentru activitatea desfăşurată de studenţi în cadrul structurilor de conducere academică, Comisiei Sociale şi
Ligii Studenţilor Electrotehnişti (LSETH), Comisia de burse poate acorda un punctaj suplimentar la media
pentru bursă, după cum urmează:

0,25 puncte pentru activitatea desfăşurată ca membru al Consiliului Facultăţii şi de consiliere a studenţilor din
grupele anilor I si II - studii de licenţă;
0,5 pentru activitatea desfăşurată ca membru al Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
0,25 pentru activitatea deosebită a unui număr de 10 membri activi ai Ligii Studenţilor Electrotehnişti
(LSETH), propuşi de Preşedintele Ligii.
5.

Pentru semestrul al II-lea, toate categoriile de burse se vor revizui în concordanţă cu rezultatele obţinute în
urma sesiunii de examene.
Studenţii integralişti care nu au promovat un examen sau colocviu în sesiunea de iarnă, îşi vor putea
menţine calitatea de bursier (burse de merit şi studiu) obţinută în semestrul I şi vor beneficia de burse de studiu
parţiale, coeficientul de ajustare a mediei fiind 0,6 pentru un examen sau colocviu absent /nepromovat. Mediile se
vor calcula numai cu notele obţinute la disciplinele promovate (colocvii şi examene) şi aceastea 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.
6.

Se vor acorda burse de ajutor social integrale şi parţiale pentru studenţii care îndeplinesc condiţiile legale,
valoarea minimă a bursei sociale pentru semestrul I fiind de 170 lei lunar. Pentru semestrul I, bursele de
ajutor social se acordă studenţilor care au realizat în anul univ. 2015-2016: 60 credite - bursă socială
integrală, 40 credite – bursă socială parţială. Studenţii din anul I licenţă şi masterat pot beneficia de burse de
ajutor social parţială.

7.

Pentru sem I, anul univ. 2016-2017 s-a hotărât ca din fondul suplimentar să se acorde:
- câte o bursă suplimentară pentru fiecare beneficiar al burselor de performanţă, merit, studiu, socială
integrală şi socială partială, în cuantum fix şi diferenţiat pentru fiecare categorie de bursă, pe o perioadă de 3
luni – oct., nov. şi dec. 2016;
- burse de ajutor social ocazional, pentru îmbrăcăminte (în valoare de 170 lei - 1 lună).

8.

Prezentul regulament poate fi modificat numai în situaţia primirii altor instrucţiuni de la Comisia de Burse pe
Universitate.
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