UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Criteriile de atribuire a burselor pentru semestrul I
al anului universitar 2021-2022
COMISIA DE BURSE PE FACULTATE, pe baza Regulamentului privind acordarea de
burse și alte forme de sprijin material a atribuit bursele de merit și sociale, după cum
urmează:

Pentru CURSURI IF și MASTER - fond total alocat de stat Facultății SEAA pentru
burse: 293.082 lei, din care:

- 197.512 lei pentru burse de MERIT
- 95.570 lei pentru burse SOCIALE

Comisia de atribuire a burselor pe facultate a acordat:
Burse de performanță (burse anuale) –s-au acordat pe bază de cerere unor studenți

din anul II Master care au obținut la evaluarea dosarului un punctaj de 100 puncte.
Cuantum 1500 lei.
Burse de merit (burse semestriale) - funcție de suma repartizată, s-au acordat în
cuantum de 595 lei pentru anul I (licență IF și master) și 850 lei pentru anii mari

(licență și master), proporțional cu numărul studenților pe ani şi programe de studii, în
odinea descrescătoare a mediilor obținute la admitere sau a mediilor din anul
universitar 2020 – 2021. La FSEAA media ponderată minimă pentru obtinerea bursei

de merit este 8,50.

Burse sociale (burse anuale) – s-au acordat studenților de la cursuri cu frecvență
licență și master în următoarea ordine de priorități :
-

studenților bolnavi cu boli cronice care se afla în evidența unităților medicale

studenților orfani de un părinte sau de ambii părinți, celor proveniți de la casele
de copii, sau plasament familial, care NU realizează venituri peste plafonul pt
acordarea bursei sociale

-

studenților care au îndeplinit condițiile impuse de venitul minim net pe
membru de famile. Datorită faptului ca numărul de cereri pentru bursă socială
a fost mai mare decat numărul de burse pe care facultatea poate să le acorde,

bursele sociale s-a acordat în ordinea crescătoare a veniturilor, iar venitul
maxim până la care s-a ajuns a fost 831 lei pe membru de familie (atât pentru
cursurile licență IF cât și pentru master).

Cuantumul bursei sociale este : 600 lei.
Studenții care în urma clasamentului în ordinea mediilor au obținut bursă de merit
pentru semestrul I dar se încadrează și la bursa socială, au primit ambele burse.
NOTA:

1) Studenții care au mai fost studenți în trecut, la FSEAA sau la o altă facultate și
au beneficiat de bursă sociala / de studiu /de merit (cf. regulamentului de
acordare a burselor) nu mai beneficiază de burse de la bugetul de stat la al IIlea program de studii

2) Studenții de la Master anul I cu aceeași medie de pe ultimele locuri, au fost
departajați pentru bursă după media anilor de studiu de la licență (Criteriile au
fost aprobate în ședința Consiliului facultății din data de 21.09.2021.

3) Studenții care se află în prelungirea studiilor nu pot beneficia de bursă socială
în anul pe care îl repetă
Numărul de burse merit și merit parțiale acordate pentru cursuri licență IF:
- Merit

- anul I 72 burse

- anii II și III 65 +65= 130 burse

Numărul de burse merit și merit parțiale acordat pentru studii de masterat:
-

Merit

- anul I 24 burse

- anul II 30 burse

Numărul de burse de performanță acordat pentru studii de masterat:
-

Anul II – 2 burse

Numărul de burse sociale acordate la licență și masterat: 160
Studenții vor vedea în aplicația de student, la secțiunea „Performanțe”, la categoria
Burse dacă sunt bursieri în sem I, 2021 – 2022 cu bursă de performanță, de merit,
sau/și socială.

Toți studenții busieri din anul I (licență și master) și studenții din anii II și III care NU au
avut busă în anii trecuți, vor trimite extras de cont (scanat) de pe e-mailul de student la
adresa d-nei secretare de care aparțin. Cititi pe site-ul facultății la rubrica Secretariat
adresa de e-mail la care veți trimite contul.

https://econ.unitbv.ro/ro/studenti/program-secretariat
Conf.dr. Steliana Busuioceanu, Prodecan

- Preşedinte

Ing. Manolescu Monica, Secretar șef facultate

- membru

Student Stefan Bulboacă (II REI )

- membru

Student Andrada Paler (III AI)

Student Alina Dudulea (II PSMK) Student Senator

- membru
- membru

