
Precizări privind algoritmul de alocare a burselor sociale, de performanţă, 
de merit gradul I şi II, în cadrul FILS 

 
În semestrul al II-lea 2019-2020, facultăţii noastre i-au revenit următoarele fonduri de burse: 
51800 lei/lună pentru burse sociale; 
96000 lei/lună pentru burse de performanţă, de merit gradul I şi II. 
 
Sumele au fost alocate astfel: 

- s-au acordat 45 burse sociale (40 la licenţă şi 5 la masterat), conform art 21.lit.a. din 
regulamentul privind acordarea burselor UPB in vigoare; 

- fondul rămas neutilizat a fost redirecţionat pentru acordarea burselor de merit gr II; 
- în acest semestru nu s-a acordat nici o bursă de performanţă deoarece studenţii care 

au beneficiat de acest tip de bursă în sem I nu au mai îndeplinit condiţia privind media 
≥9.70; 

- conform art 21 lit.c, s-au acordat 20 burse de merit gradul I la licenţă şi 47 burse de 
merit gradul I la masterat (medii ≥9.50), cu următoarea distribuţie: 
 

Licenta II ENG FR Germ 

Calculatoare       

Electronica     1 

Mecanica 1     

Chimie       

Ing si Manag     1 
    

 Licenta III ENG FR Germ 

Calculatoare 2 1   

Electronica     5 

Mecanica       

Chimie 1     

Ing si Manag     1 
    

 Licenta IV ENG FR Germ 

Calculatoare 1 1   

Electronica 2 1   

Mecanica   1   

Chimie       

Ing si Manag     1 

 
MASTER I II 

TTA   14 

MBA-GI   7 

NGLI-G   0 

E-MBAE   5 

SE   0 

MITSC   2 

ISI   0 

EE   3 

BTE   18 

 

 
- conform art 21, lit.d, restul fondului a fost utilizat pentru acordarea burselor de merit 

gradul II. Fondul a acoperit 88 burse de merit gradul II, care au fost acordate la 
licenţă. 
Acestea au fost alocate în limita fondurilor atribuite fiecărei grupe, calculate 
proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi în anul curent pe specializări, 
filiere lingvistice şi ciclu de studii (conform deciziei Biroului Executiv al Facultatii din 
2017, respectiv 2020, pe baza art 1 din regulament care prevede că pot beneficia de 



burse studenţi de la studii fără şi cu taxă, respectiv a art 24 conform căruia BEF poate 
include criterii suplimentare specifice), ponderi care sunt prezentate mai jos.  
Dacă într-o grupă au fost mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie, fie toţi aceştia au primit 
bursa, fie niciunul dacă se depăşea numărul de burse alocat grupei. Realocări au mai 
fost efectuate în cadrul unei aceleaşi specializări, între filierele lingvistice, dacă la o una 
din filierele lingvistice nu erau potenţiali bursieri. 
Pe baza art 24 din regulament, precum şi art.30,lit.b., ponderea burselor sociale şi 
ponderea burselor alocate la masterat au fost corelate.  
Astfel, s-au alocat burse cu următoarele ponderi între licenţă şi masterat: 

Pondere burse L: 70% ca nr burse L din total burse (fara sociale) 
Pondere burse M: 30% ca nr burse M din total burse (fara sociale) 

Pondere burse 
sociale: 

29% ca nr burse din total burse 

   

Pondere bursieri L: 11% 
ca nr studenti bursieri L din total studenti 
L (fara sociale) 

Pondere bursieri M: 13% 
ca nr studenti bursieri M din total studenti 
M (fara sociale) 

 

 

 
 
Pentru a reuşi încadrarea în cele 88 burse de merit gradul II, prioritatea alocării a fost cea 
precizată în regulamentul UPB, art.21,lit.d, anume: studenţii anii II-IV licenţă, apoi studenţii 
din anul I licenţă. 


