
 

Bursele de performanță științifică 

Comisia de burse pe facultate a atribuit bursele de performanță științifică în urma analizei dosarelor 
depuse, studenților care au îndeplinit condițiile minime prevăzute de Regulamentului privind acordarea de 
burse și alte forme de sprijin material, și anume: 

- Media minimă pe anul anterior: 9,50: 
- Îndeplinirea a cel puțin unui criteriu de la punctul 1 din Anexa 2 la Regulament; 
- Minim 75 de puncte validate, pe baza Anexei 2 la Regulament.  

 

Bursele de merit 

Conform Hotărârii Consiliului Facultății nr. 39 din data de 04.11.2021 , media minimă pentru acordarea 
burselor de merit a fost 8.00, iar criteriile de departajare în cazul mediilor egale au fost următoarele: 

1. media pe semestrul 2 al anului universitar 2020/2021; 
2. media pe anul 2019/2020 sau media de admitere în cazul studenților din anul II. 

În baza Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, precum și a Hotărârii 
Consiliului de Facultate sus-menționat, Comisia de burse pe facultate a atribuit bursele de merit după cum 
urmează: 

- Pasul 1: Împărțirea fondului alocat facultății pentru bursele de merit pe programe și ani de studii 
proporțional cu numărul de studenți; 

- Pasul 2: Acordarea burselor în ordinea descrescătoare a mediilor studenților integraliști, cu media 
minimă 8.00, în limita fondului rezultat din pasul anterior pentru programul de studiu/anul respectiv.  

 

Bursele sociale 

În baza Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material Comisia de burse pe 
facultate a atribuit bursele sociale după cum urmează: 

- Criteriul 1: studenților orfani de unul sau ambii părinți. celor proveniți din casele de copii, plasament 
familial și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 

- Criteriul 2: studenților care au depus dosar pe bază medicală,  
- Criteriul 3: studenților care au depus cerere și dosar cu documente justificative, și nu se încadrează în 

primele două criterii, în ordinea crescătoare a veniturilor, până la epuizarea fondurilor disponibile. 

https://dpm.unitbv.ro/images/despre-facultate/Hotarari/2021/Hotarare_CF_nr_39_din_04_11_2021.pdf

