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CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT PENTRU SEM II AL ANULUI
UNIVERSITAR 2021-2022
Fondul de burse academice alocat Facultății de Litere în anul universitar 2021-2022 pentru sem 2
este de 74776 lei repartizat burselor pentru stimularea performanței.

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 de merit s-a acordat studenților din anii I, II și III, licență si anul I si II master în ordinea
descrescătoare a mediilor ( medii ponderate cu numărul de credite asociat disciplinelor) din
semestrul I, pe programe și an de studii, conform numărului de studenți bugetați și cu taxă al
fiecărui program, dar nu mai puțin de media 8 pentru anii I și II Licență, 8,50 pentru anul III
Licență si media 9.00 pentru Masterat, conf. Hotararii Consiliului Facultatii din 09.03.2022.
Bursa de performanță științifică nu s-a acordat, neînregistrându-se niciun dosar.
Bursa specială nu s-a acordat, neînregistrându-se niciun dosar.
La ciclul de licență s-au acordat 76 burse de merit (28 anul I, 26 anul II, 22 anul III).
La ciclul de masterat s-au acordat 12 burse de merit (8 la anul I si 4 la anul II).
S-au acordat burse în limita fondurilor disponibile,astfel:

- la unele programe(cu număr mare de studenți) s-au acordat până la pragurile minime (anii I și II
Licență);
- la alte programe de studii unde au fost mai mulți studenți cu medii mari, nu am putut acorda
bursa tuturor cu medii peste 9 (anul III).
La anul III Licență, la un program de studii, am aplicat criteriile de departajare la medii egale și
anume: notele la disciplinele fundamentale obținute pe semestrul anterior ( a fost necesar sa
departajăm trei medii egale).
Studentii care au luat note in sesiunea suplimentara de examene nu au primit burse.
Fondul de burse primit a fost în întregime utilizat.
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