
 

 
CRITERII DE ACORDARE A  BURSELOR DE MERIT  PENTRU  SEMESTRUL II  

  AN UNIVERSITAR -2022 – 2023 
 

COMISIA DE BURSE PE FACULTATE va atribui bursele de merit pentru sem II 2022 - 2023 în baza 
Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material după cum urmează: 
Fondul de burse pentru burse de merit al Facultății de Medicină este de 151 801 lei => 168,66 burse de 
merit în cuantum de 900 lei. Bursele de merit se vor împărți proporțional cu numărul   studenților,   pe   
ani   şi   programe   de   studii   și   se   acordă      în   ordinea de screscătoare a mediilor ponderate obținute 
după sesiunea de iarnă din anul universitar 2022 – 2023.  

 
CONSILIUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ A APROBAT CRITERIILE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE MERIT: 

-  criteriile specifice pentru acordarea bursei de merit: media minim 8,00. 

- criterii de departajare în cazul mediilor egale 

A - criteriul de deparatajare în cazul mediilor egale  pentru programele de studii de licență și master 
este nota obținută la disciplina cu  cel mai mare numar de credite al semestrului I ; dacă egalitatea 
persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu 
se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu același 
număr de credite la oricare etapă din aplicarea acestui criteriu, departajarea se va face pe baza mediei 
ponderate a tuturor disciplinelor respective; 

 
B - în cazul în care criteriul de mai sus nu se poate aplica, departajarea  se va face pe baza mediei 
ponderate pentru anul universitar 2021-2022, pentru anii de studii II, III, IV, V, VI; iar pentru anul I 
program de studii de  licență și master se va lua în calcul media examenului de admitere. 

 
C -în cazul în care toate criteriile de mai sus nu se pot aplica, departajarea se va face pe baza mediei 
ponderate a semestrului II al anului universitar 2021-2022 pentru anii de studii II, III, IV, V, VI;  pentru 
anul I  program de studii de licență se va lua în calcul punctajul obținut la grila de Biologie a examenului 
de admitere, iar pentru anul I program de studii de master se va lua în calcul media anilor de studii de la 
nivel licență 

  În orice competiție în care se va folosi acest criteriu de departajare, existența actelor de studii în original la 
dosarul studentului este condiție eliminatorie.  
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