
 

 
Universitatea POLITEHNICA din București 

 
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

 
 

 

BURSE DE PERFORMANŢĂ 
 

 Bursa de performanță se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru 
studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să 
fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de 
criterii anexată (Anexa 1 din Regulament burse UPB). 

 Bursa de performanță se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și 
se revizuiește după sesiunea din iarnă. 

 ACTELE NECESARE pentru acordarea bursei de performanţă sunt (cf. art 27 Regulament): 

 CERERE; 

 CV student 

 lista cu participări la concursuri profesionale – copie a programului 
concursului profesional, în care apare lucrarea/numele studentului sau 
diploma de participare (după caz); 

 lucrări și articole publicate; 

 participarea la contracte de cercetare științifică (adeverinţa semnată de 
directorul de contract); 

 alte acte doveditoare, conform Anexei 1 din Regulament. 

 

DOSARELE SE DEPUN LA INCEPUTUL FIECARUI AN UNIVERSITAR  

 DOSARELE SE DEPUN ONLINE (SUB FORMA UNUI SINGUR FIŞIER 
PDF) LA ADRESA DE E-MAIL 

OFFICE_FILS@UPB.RO, în CC şi CAMELIA.STANCIU@UPB.RO 

PANĂ LA DATA 20.10.2020 

 

 DOSARELE  CU ACTELE IN ORIGINAL SE VOR TRIMITE PRIN POSTA 
PANA LA 06.11.2020 PE ADRESA:  

SPLAIUL INDEPENDENŢEI , NR. 313,  FILS 
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Anexa 1 Criterii pentru acordarea bursei de performanță 

Nr. 
crt. 

Denumire
a activității 

Locul de 
desfășurare 

Participări/ 

Distincții 

Nr. 
punct

e 

Nr. 
activități 

Total Obs. 

I 
Concursuri 
profesiona

le 

internaționale 

Premii 20*    

Mențiuni 10    

Participare 5    

naționale 

Premii 20*    

Mențiuni 5    

Participare 3    

II                           

Lucrări și 

articole 

publicate 

pe plan 
național 

  

10* 

 

 

 

  

pe plan 
internațional 

 
10* 

   

III 

Participare 
la 

contracte 
de 

cercetare 

 

 

10* 

   

IV 
Invenții și 
inovații 

 
 

10* 
   

V 

Sesiuni de 
comunicări 
științifice 

studențești 

 

Premii 15*    

Mențiuni 10    

Participare 5    

VI 

Alte 
activități 

deosebite 
prezentate

în CV 

 

 

5* 

   

TOTAL GENERAL 100*    
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La cap I si V premiul sau mențiunea exclude punctajul pentru participare; 
punctajul se acordă pentru anul anterior de studii. Punctajul maxim este de 
100 puncte. 

Pentru un student care participă la mai multe concursuri, cercuri 
științifice etc., punctajul maxim poate depăși 100:  Alocarea burselor în 
cadrul facultății se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 
Punctajul minim este de 30 de puncte. 

 

 

Notă: Studentul ………………… Fac ……………………........ An………. 
Grupa……………. a obținut ………..puncte în anul universitar ………. . 
drept pentru care i se acordă bursa de performanță. 

 

      Decan,  
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