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Criterii specifice Facultății de Inginerie pentru acordarea burselor şi  

evaluarea performanțelor educaţionale şi ştiinţifice  

 
Art. 1. Condițiile generale de acordare a burselor sunt specificate în Metodologia de acordare a 

burselor, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 29 iulie 2020 și aprobată de Senatul 

Universitar prin Hotărârea nr. 109 din 5 august 2020. Orice altă hotărâre anterioară privind modalitatea 

de acordare a burselor nu mai este valabilă. 

 

Art. 2. Bursele pentru stimularea performanței academice sunt burse de merit și de performanță și se 

acordă studenților universității înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. Bursele 

pentru stimularea performanței au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite 

sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat, potrivit criteriilor specifice 

stabilite în prezentul document.  

 

Art. 3. Bursele atribuite pentru stimularea performanței se pot acorda studenților care se încadrează în 

cel puțin unul din următoarele cazuri: au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai 

mari medii ponderate din același an de studiu al unui program de studii sau au realizat performanțe 

științifice, inovații și brevete.  

 

Art. 4. Bursele de merit pentru studenții Facultății de Inginerie se acordă în conformitate cu 

Metodologia de acordare a burselor.  Media ponderată minimă de la care se poate acorda bursă de merit 

studenților din ciclul I de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie este 7 (șapte). Bursele 

de merit se revizuiesc o dată la 6 luni. 

  

Art. 5. Repartizarea fondului de burse de merit pe domenii/programe de studii se face proporțional cu 

numărul studenților bugetați din anul și domeniul/programul de studii respectiv. Criteriile de acordare 

a burselor de merit și de departajare a studenților clasați pe ultimul loc cu medii egale sunt cele din 

Anexa 1.  

 

Art. 6. Acordarea burselor de performanță pentru studenții Facultății de Inginerie se realizează în 

conformitate cu Metodologia de acordare a burselor. Punctajul se calculează conform criteriilor pentru 

acordarea burselor de performanță, specificate în Anexa 2. 

 

Criteriile specifice Facultății de Inginerie privind acordarea burselor pentru stimarea performanței 

academice, aprobate prin HCF nr. 28 din 01.10.2021, vor intra în vigoare începând cu anul universitar 

2021-2022. 

 

 


