
 
 

 
Criterii de acordare și revizuire  a burselor pe semestrul al II-lea, 2018/2019 

 

Bursele vor fi atribuite în semestrul al II-lea la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei, conform Procedurii de acordare a burselor pentru studenții de la ciclurile 

de licență și master, de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”din Iași, începând cu anul 

universitar 2018/2019, cod TUIASI       PO.PRS.03. Atribuirea acestora se va face în cuantum variabil 

în funcţie de media fiecărui student, în vederea stimulării competiţiei pentru performanţă. 

 Criteriile au fost discutate și aprobate în ședința comisiei de acordare a burselor din cadrul 

facultății ce s-a întrunit în data de 20 februarie 2019. 

 
Bursele de performanţă –   au fost atribuite studenţilor care se încadrează în următoarele 

cazuri: 

a) şi-au îndeplinit toate obligaţiile didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/an 

universitar); 

b) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiţia ca media generală a anului precedent 

să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel master; 

c)  au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri 

profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni ştiinţifice. 

Bursa de performanţă se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar şi se 

revizuieşte după sesiunea din iarnă, când comisia de atribuire a burselor poate hotărî retragerea 

bursei acelor studenţi care nu au obţinut rezultate profesionale corespunzătoare. Se vor acorda 2 

burse de performanță în cuantum de 1200 de lei/lună, acelorași studenți care au obținut-o și în 

semestrul I. 

Bursele de merit  

Bursele de merit se acordă studenților înmatriculați în anul universitar curent la ciclurile de 

învățământ de licență și de master, care și-au indeplinit integral obligațiile didactice (60 credite/an 

universitar). 

Acordarea şi revizuirea burselor de merit 

1. Bursele de merit se acordă studenţilor din anii I-IV şi I-II masterat care şi-au îndeplinit 

integral obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ, realizând pentru sem. I cel puţin media 

8,00 pentru licență și minimum media 9,00 pentru masterat. 
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2. Bursele de merit se revizuiesc după cum urmează: 

a. Îşi menţin bursa de merit în semestrul al II-lea 2018/2019 studenţii din anii I-IV licență şi I-

II masterat care au promovat integral obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ, 

realizând pentru semestrul I mediile prevăzute la punctul 1. 

Studenţii își vor păstra bursele de merit doar dacă sunt promovaţi integral şi au realizat 

condiţia de medie de la punctul 1. 

  

Bursele sociale  

Comisia de burse va aloca pentru semestrul al doilea 30% din fondul total de burse al facultății, 

studenților promovați prin credite (minimum 40 de credite), repartizate după cum urmează: 

- studenților care se încadrează cu venitul net / membru de familie între 0-1162 lei pentru 

lunile noiembrie, decembrie 2018 și 1257 lei pentru luna ianuarie 2019 

- studenţilor bolnavi care se află în evidenţa unităţilor medicale, în baza Ordinului MEN nr. 

3392/27.02.2017. 

Bursele sociale au cuantum fix de 530 lei/lună. 

Studenţii bolnavi beneficiază de burse în cuantum fix de 633 lei/lună. 

 

Observaţie: 

 

Pentru studenţii bursieri, membri în Senat şi în Consiliul Facultăţii, se acordă bonificaţii la 

stabilirea mediei pentru calcularea cuantumului bursei, 0,5 şi respectiv 0,25 puncte. 

 Conform Art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare a facultății, membrii 

Consiliului Facultăţii care absentează nejustificat la mai mult de 3 şedinţe într-un an pot fi revocaţi 

de Consiliul Facultății, la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii, cu retragerea bonificației ce 

le-a fost acordată la calcularea cuantumului bursei. 

 

 

 

 

 

 

 

Decan,        Secretar şef, 

Prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu   Ing. Daniela Bărbuţă 


