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BURSE DE MERIT, BURSE PERFORMANȚĂ 

LA NIVELUL FACULTĂȚII PENTRU SEM 1, AN UNIV. 2016-2017 

 

 Dosarelor pentru bursa de merit, performanță se depun la Secretariatul Facultății în 

perioada 24, 25, 26 octombrie 2016 

 
Extras din ”Regulamentul cadru privind acordarea burselor  pentru studenţii de la ciclurile 

de studii licenţă şi masterat” 

Art. 11.  (1) Bursele de merit se atribuie, la cerere, pe baza mediilor generale ponderate obţinute la 

finele anului universitar anterior sau semestrului I și pe baza punctajelor de apreciere a activității 
științifice, culturale și sportive prevăzute în Anexa 1. 

(2) Bursa de merit se poate acorda studenţilor prevăzuţi la articolul 2 alin. 1, conform 

criteriilor specifice şi limitelor de medie stabilite de facultăţi. 

 (3) Condiţia de obţinere a unei burse de merit este ca studentul să fie integralist și să 
depună cerere și dosar care să conțină documente doveditoare pentru aprecierea activității 
științifice/cultural-artistice/sportive conform Anexei 1. Studentul integralist este studentul care la 
începutul anului universitar are toate disciplinele obligatorii şi opţionale promovate. Facultăţile vor 
revizui bursele la începutul semestrului II pe baza criteriilor specifice privind acordarea/revizuirea 
burselor. 

(8) Pentru obţinerea bursei de merit, studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta 

rezultatele obţinute (diplome, copii după brevete etc.) conform Anexei 1. Se vor lua în considerare 

numai activităţile desfăşurate de candidat în ultimele 12 luni de la data depunerii dosarului. Dosarul 

pentru obţinerea bursei de merit se depune la secretariatul facultății Termenul de depunere a 

dosarelor va fi stabilit şi comunicat studenţilor. Analiza, aprobarea dosarelor și organizarea 

concursului se va face de către CABF. 

 

Dosarul va conține următoarele documente: 

1. Cerere – tip (de la Secretariatul Facultății) 
2. Adeverinţă de student (de la Secretariatul Facultății); 
3. Documente doveditoare pentru aprecierea activităţii culturale, ştiinţifice, artistice 

sportive; 

4. CV; 

5. Grilă punctaj pentru aprecierea activităţii ştiinţifice/cultural/artistice/sportive în 

vederea acordării bursei de performanţă, de merit şi de excelenţă „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (de la Secretariatul Facultății); 
6. Contul IBAN. 

 

 

PRODECAN, 

LECTOR UNIV. DR. SORIN IGNĂTESCU 


