CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR LA
FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL
pentru anul universitar 2017/2018
discutate si aprobate in Consiliul Profesoral din data de 16.10.2017

1. Regulamentul de burse aprobat de Senatul Universităţii din 19.07.2017 este documentul
conform căruia se repartizează bursele la Facultatea ITMI.
2. Fondurile pe categorii de burse atribuite de către comisia de burse a universităţii pentru
Facultatea ITMI se vor repartiza procentual pe programe de studii si ani de studii, functie de
numarul de studenti.
a. Bursele ramase neatribuite la nivelul unui an de studii vor fi redistribuite la acelasi program
de studiu in ordinea descrescatoare a mediilor (pt.bursa de merit) şi crescatoare a
veniturilor (pt.bursa sociala).
b. Bursele ramase neatribuite la un program de studii isi pastreaza categoria si vor fi
redistribuite la nivel de facultate in ordinea descrescatoare a mediilor (pt.bursa de merit) şi
crescatoare a veniturilor (pt.bursa sociala).
3. Studentii care au mai urmat studii anterioare indiferent daca au finalizat sau nu si indiferent de
ciclul de studii daca au beneficiat de bursa in acea perioada a scolaritatii si indiferent cate
semestre nu vor mai avea dreptul la atribuire de bursa conform art.14 si 15 din Regulamentul de
burse. Studentii care nu au beneficiat de bursa la facultatea urmata anterior sunt obligati sa
aduca la secretariat adeverinta eliberata de facultatea pe care au urmat-o, adeverința care sa
ateste ca nu au beneficiat de bursa.
4. Bursele sociale se acordă conform punctului 3.1. din regulament , cu respectarea ordinii criteriilor
a,b sic.
5. Conform Hotararii Consiliului Facultatii ITMI din 16.10.2017 media minimă pentru obținerea
Bursei de merit si Bursei de merit partiale este 7,50.
6. Se aprobă transferul de fonduri intre cele 2 cicluri de studii, dupa indeplinirea conditiilor de baza
ale alocarii burselor pt. fiecare ciclu.
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