CRITERII PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE
SILVICULTURĂ DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, DE LA CICLURILE DE STUDII LICENŢĂ ŞI
MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017‐2018
CONSIDERAŢII GENERALE
Consiliul Facultăţii de Silvicultură, întrunit în şedinţă în ziua de 25 septembrie 2017, a stabilit
Criteriile privind acordarea burselor pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă, ciclurile de studii
licenţă şi master, valabile pentru anul universitar 2017 ‐ 2018.
Toate tipurile de burse se atribuie în concordanță cu Regulamentul cadru privind acordarea
burselor și a altor forme de sprijin material – R53, precum și cu prevederile acestor criterii specifice avizate
de Consiliul Facultății de Silvicultură şi aprobate de CA.

CRITERII GENERALE ŞI SPECIFICE DE ACODARE A BURSELOR
Condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă în cadru Facultăţii de
Silvicultură sunt prezentate în continuare.
Bursa de performanţă se acordă în urma unui concurs în care candidaţii sunt ierarhizaţi pe baza
unei grile de punctaj. (Anexa 1 la Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de
sprijin material – R53), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Bursa de performanţă se acordă, la cerere, studenţilor integralişti de la studii universitare de licenţă şi
master care la sfârşitul anului universitar/semestrului I au realizat cumulativ următoarele cerinţe:
a. au obţinut în anul precedent de studiu /semestrului I cel puţin media 9,50 pentru studii de licență,
respectiv media 10 pentru studii de master şi
b. s‐au distins prin performanţe tehnico – ştiinţifice deosebite (punctaj obţinut la cel puţin unul dintre
criteriile din Anexa 1 la R53 şi/sau
c. au o participare activă la viaţa comunităţii academice conform criteriilor specifice din tabelul 1.
Grilă punctaj pentru aprecierea activității în vederea acordării
bursei de performanță la nivelul Facultății de Silvicultură ‐ criterii specifice
Tabelul 1.

Nr.crt.
1.

Criterii/Activități
Participare la contracte de cercetare avizate de CF

Punctaj
40

d. nu au sancţiuni conform Regulamentului cadru privind activitatea profesională a studenţilor (R05).
Cererile studenților, însoțite de documentele doveditoare pentru aprecierea activităţii științifice din
ultimele 12 luni conform R 53, se vor depune la secretariatul facultăţii, în termenul stabilit de conducerea
facultății.
Bursele de performanță se revizuiesc la începutul semestrului al II‐lea, în baza rezultatelor obţinute
după sesiunea de restanţe din iarnă.
Bursa de merit se acordă în concordanță cu Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor
forme de sprijin material – R53.
Bursa de merit se acordă studenţilor integralişti, de la ciclul de studii de licenţă, după atribuirea
burselor de performanţă, în ordinea descrescătoare a mediei generale ponderate obţinute în anul
universitar anterior/semestrul I, de la media maximă 10 până la media minimă (mai mare sau egală cu
8,00) şi este stabilită semestrial de CABF în funcţie de fondul alocat și de plafonul stabilit la nivel de
universitate.
Pentru studii de master bursa de merit se acordă studenţilor care au media ponderată 10 în anul
universitar anterior/semestrul I.
Pentru primul an de studiu, semestrul I, criteriul de atribuire a bursei de merit este media obţinută la
concursul de admitere, media minimă fiind mai mare sau egală cu 9,00 la nivel de licenţă și 10 la nivel de
masterat.
Astfel, în funcție de numărul de studenți cu media anului universitar anterior/semestrul I mai mare
sau egală cu 8,00, respectiv 9,00 pentru anul I (în semestrul I) și de fondul total de burse alocat, media
limită inferioară pentru acordarea bursei de merit poate fi mai mare de 8,00, până la consumarea
întregului fond de burse.
Bursa de merit se diferenţiază în raport cu media obţinută, astfel:
1. 9,50 – 10 – bursa de merit 1
2. 9,00 – 9,49 – bursa de merit 2
3. 8,50 – 8,99 – bursa de merit 3
4. 8,00 – 8,49 – bursa de merit 4
Pentru primul an de studiu, semestrul I, nivel licenţă, se acordă doar bursa de merit 1 și bursa de merit 2.
CABF va stabili media limită până la care se acordă bursa de merit, iar aceasta se va supune avizării în CF.
În cazul mediilor egale, criteriile de departajare sunt: 1. media ponderată a anului precedent; 2. notele
obținute la materia cu cele mai multe credite sau media acestora în cazul în care nr. de credite este același
la mai multe discipline; 3. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea/următoarele
discipline cotate cu cele mai multe credite.
Bursele de merit se revizuiesc la începutul semestrului al II‐lea, în funcţie de rezultatele obţinute după
sesiunea de restanţe din iarnă, în conformitate cu criteriile generale de acordare a burselor de merit

menţionate anterior. CABF va stabili la începutul semestrului al II‐lea media până la care se acordă bursa de
merit, în funcţie de fondul alocat. Cuantumul fiecărei categorii de bursă de merit va fi revizuit la începutul
semestrului al II‐lea.
Bursa socială / socială ocazionala se acordă, la cerere, în limita fondurilor alocate și în
conformitate cu plafoanele stabilite la nivel de universitate, minim 30% și maxim 1/3 din fondul total
alocat, studenţilor promovați la începutul noului an universitar/semestrul II, în conformitate cu
Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material – R53.
Cererile vor fi însoţite de documentele necesare conform Anexelor 5, 6, 7 și 8 la R53.
Bursele sociale se revizuiesc la începutul semestrului al II‐lea, în baza rezultatelor obţinute după
sesiunea de restanţe din iarnă și a documentelor doveditoare.
Bursa specială pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat la nivelul facultăţii
se acordă studenţilor care au o participare activă la viaţa comunităţii academice conform criteriilor
specifice din tabelul 2.
Tabelul 2
Nr.crt.
1.

Criterii/Activități
Participare la acțiuni în folosul facultății (promovare
imagine FS / organizare manifestări ale FS /
voluntariat ERASMUS, amenajare spații FS etc.)

Punctaj
30/20/10

Comisia de Atribuire a Burselor pe Facultate funcţionează în următoarea componenţă:
Decanul facultăţii ‐ preşedinte
Prodecan ‐ membru
Secretar şef facultate ‐ membru
3 studenţi reprezentanţi – membru
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