
 

ANUNȚ 

BURSA PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚELOR ACADEMICE ŞI  
BURSE DE MERIT / MERIT PARȚIALE 2021 – 2022 

În conformitate cu  “Regulamentul de acordare de burse și alte forme de sprijin material”, se acordă pe baza 
punctajului cumulat, bursa de performanță.  Aceasta se poate acorda studenților începând cu anul II de studiu, pentru 
întreg anul universitar. (Vezi Regulamentul de burse afişat). 
Dosarul se depune la Decanat în perioada 18 - 22 octombrie 2021. Cuantumul bursei de performanță științifică este 
1500 lei / lună. 
 
Bursele de merit și bursele de merit parțiale (anul I sem I), se acordă automat de către comisia de acordare a 
burselor în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, studenților integralişti, până la acoperirea numărului  de burse 
stabilit pentru fiecare program şi an de studiu sau a mediei de admitere, pentru bursele de merit parțiale. Bursele de 
merit sunt semestriale. (Vezi Regulamentul de burse afişat). 
Cuantumul bursei de merit este 850 lei/lună  
Cuantumul bursei  merit parțiale este 595 lei/lună 
 
CONSILIUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ A APROBAT CRITERIILE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE MERIT: 

-  criteriile specifice pentru acordarea bursei de merit/merit parțială: media minim 8,00.  
- criteriile de deparatajare sunt: 

- Pentru anul I programul de studii de licență MD:   
- Punctajul obținut la grila de Biologie a examenului de admitere;      
- Media examenului de bacalaureat;            
- Nota obținută la proba la alegere a examenului de bacalaureat          

- Pentru anul I programele de studii de licență AMG, BFKT, LC:   
- Punctajul obținut la testul  grilă a examenului de admitere;      
- Media examenului de bacalaureat;            
- Nota obținută la proba la alegere a examenului de bacalaureat          

- Pentru anul II, III, IV, V, VI  programul de studii de licență MD, pentru anul II,III,IV programul de studii de 
licență AMG, pentru anul II,III programele de studii de licență BFKT, LC :   
  - media sem. I a anului universitar  2020 – 2021 
  - nota obținută la materia cu cel mai mare număr de credite 
- Pentru anul I programele de studii de masterat:   

 - nota probei I de la examenul de licență. 
 - nota probei II de la susținerea lucrării de licență 

                                          - media anilor de studii de la nivel licență 
- Pentru anul II programele de studii de masterat:   
  - media sem. I a anului universitar  2020 – 2021 
  - nota obținută la materia cu cel mai mare număr de credite 
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Foarte important !!! 

Conf. art 14 și 15 din “Regulamentul de acordare de burse și alte forme de sprijin material”, studentul care 
urmează simultan două facultăți, sau studentul care a mai urmat o facultate, cu sau fără diplomă de licență, respectiv 
diplomă de master și care urmează un nou program de studiu, poate beneficia de bursă dacă NU a beneficiat de 
bursă la primul program de studii și numai în condițiile în care actele de studii se află la facultate în original. 
Acești studenți* vor beneficia de bursă numai dacă au la dosar adeverința eliberată de facultatea urmată anterior, 
care atestă că studentul nu a beneficiat de bursă. 
 

Perioada de depunere la Secretariat a cererilor de bursă de performanță științifică sau a adeverințelor* de la prima 
facultate din care să reiasă că studentul nu a fost bursier:  18 - 22 octombrie 2021  - în intervalul 12:00 – 14:00 
 

 

 

 


