
 

 

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEM I AL ANULUI 

UNIVERSITAR 2021-2022 

Fondul de burse academice alocat Facultății de Litere în  anul universitar 2021-2022 este de 
108.452 lei repartizat: 
-burselor pentru stimularea performanței academice : 73 087 lei (semestriale) pentru  
programele de studii aferente ciclurilor de licență și master cu frecvență. 
-burselor pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse : 35 365 lei (anuale)  
pentru  programele de studii aferente ciclurilor de licență și master cu frecvență. 
 
Cuantumul burselor este cel stabilit prin HS nr. 35 din 27.09.2019 la nivelul Universității, respectiv:  
Bursa de performanță științifică: 1500 lei/lună; 
Bursa de merit: 850 lei/lună; 
Bursa parțială de merit: 595 lei/lună. 
Burse speciale: 
Bursa pentru performanțe cultural- artistice: 900 lei/lună; 
Bursa pentru performanțe sportive: 900 lei/lună; 
Burse pentru activități extra-curriculare de voluntariat: 900 lei/lună. 
Burse sociale: 
Bursa socială: 600 lei/lună. 
Bursa ocazională: 600 lei. 
 
Criteriile de acordare a burselor au respectat prevederile Regulamentului privind acordarea de 
burse, aprobat în ședința senatului din data de 15.09.2021. 
 

Burse pentru stimularea performanței academice ( semestriale) 
Bursa parțială de merit  s-a acordat studenților din anul I ( licență și master) în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere, pe programe și an de studii conform numărului de 
studenți bugetați și cu taxă al fiecărui program, dar nu mai putin de media 9(nouă). 
 
Bursa de merit  s-a acordat studenților din anii II și III, licență si anul II master în ordinea 
descrescătoare a mediilor ( medii ponderate cu numărul de credite asociat disciplinelor) din anul 
universitar anterior pe programe și an de studii conform numărului de studenți bugetați și cu 
taxă al fiecărui program, dar nu mai puțin de media 8,50 la Licență, respectiv media 9,00 la 
Masterat. 
 
Bursa de performanță științifică  nu s-a acordat, neînregistrându-se niciun dosar. 

B-dul Eroilor 25 
500030 – Brașov 
tel.: (+40) 268.474.059 | fax: (+40) 268.474.059 
f-lit@unitbv.ro | www.unitbv.ro/litere 



 

2 
 

 
Bursa specială  nu s-a acordat, neînregistrându-se niciun dosar. 
 
La ciclul de licență  s-au acordat 38 burse parțiale de merit (anul I) și 47 burse de merit ( 24 anul II, 
23 anul III). 
 
La ciclul de masterat  s-au acordat  5 burse parțiale de merit (anul I) și 9 burse de merit (anul II). 
 

 
Burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse (anuale) 

Ordinea acordarii burselor sociale a fost cea prevazuta in Regulamentul de burse: 

1. studenti orfani, proveniti din casele de copii, plasament familial: 15 burse; 

2. studentii bolnavi de boli grave sau incurabile(conform listei din Regulament) : 12 burse ; 

3. in ordinea crescatoare a veniturilor pe membru de familie( pana la 720 lei) : 32 burse. 

 
S-au acordat 59 burse sociale ( 50 la licență  și 9 la master) în funcție de venitul net pe membru de 
familie (în ordinea crescătoare, ultimul venit net/ membru fiind de 720 lei) , conform 
regulamentului de acordare a acestui tip de burse al Universității. 
 
Total burse sociale anuale:  
50 licență+ 9 master=59 burse din 84 dosare depuse la facultate.  
 
Studenții care în urma clasamentului în ordinea mediilor au obținut bursă de merit pentru 
semestrul I, dar se încadrează și la bursa socială, au primit ambele burse. 
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Dimitriu Alexandra Maria –membru, student 

Paraschiv  G. Cristina - Anamaria– membru, student. 

 
08.11.2021 


