
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV 

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

ANUNȚ 

BURSA PENTRU STIMULAREA 

PERFORMANTELOR ACADEMICE ŞI BURSE DE 

MERIT / MERIT PARȚIALE 

2022 – 2023 
 

1) In conformitate de Regulamentul de acordare de burse și alte forme de sprijin 

material (RBSM), se va acorda pe baza puctajului cumulat, bursa de 

performanţă. Aceasta se poate acorda studenţilor începând cu anul II de studiu, 

pentru întregul an universitar. (Vezi Regulamentul de burse afişat).  

Dosarul se depune la Decanat în perioada 19 - 27 octombrie 2022. 

Cuantumul bursei de prformanță științifică este 1500 / lună 

 

2) Bursele de merit și bursele de merit parțiale, se acordă automat de către 

comisia de acordare a burselor în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 

- pentru anul I (bursă parțială) și a mediilor ponderate pe anul 2021 – 2022, 

studenţilor integralişti, până la acoperirea numărului de burse stabilit pentru 

fiecare program şi an de studiu. Busele de merit sunt semestriale. (Vezi 

Regulamentul de burse afişat). 

Cuantumul bursei de merit este 900 lei/lună 

Cuantumul bursei de merit parțiale este 630 lei/lună 

 

Consiliul Facultății de Stiințe economice și administrarea afacerilor din data de 

23.09.2022 a aprobat criteriile specifice FSEAA pentru acordarea bursei de 

merit/merit parțială: media minimă: 8,50.  

 

La medii egale,  criteriile de deparatajare sunt: 

Pentru anul I licenta : 1.Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – 

examen scris; 2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – 

examen scris 3. Media de la Bacalaureat obținută la proba la alegere a profilului 

E) d  

Pentru anul II și III licența, media din sem I 2021 – 2022. 

Pentru anul I Master Media anilor de studii de la nivel licență 2.Nota probei I de 

la examenul de licență. 3)   Nota probei II - susținerii lucrării de licență 

Pentru anul II master, media din sem I 2021 – 2022 

 

 

 



Foarte important !!! 

 

Conf. art 14 și 15 din regulamentul (RBSM) studentul care urmează simultan 

două facultăți, sau studentul care a mai urmat o facultate / un alt program de 

studiu, cu sau fără diplomă de licența, respectiv diplomă de master și care 

urmează un nou program de studiu, poate beneficia de busă numai în condițiile 

în care actele de studii se află la facultate în original și doar pe o periodă de timp 

care nu depășește durata normală de studii a programului de licență (sau master) 

pe care il urmează în prezent.  

Acesti studenți* vor beneficia de bursă numai dacă au la dosarul studentului 

adeverința eliberată de facultatea urmată anterior, care atestă că studentul a 

beneficiat de bursă sau nu și dacă da, ce fel de bursă și câte semestre.  

 

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 a fost / nu a fost 

bursier:  

 

19 - 27 octombrie a.c.  între orele 10
00

 - 15
00 

 

 
Studenții care vor beneficia de bursă de merit, de merit parțială sau 

socială vor putea vedea aceasta în aplicația de student, la începutul 

lunii noiembrie.  


