Criterii specifice de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru
Facultatea de Istorie şi Geografie
discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 09.10.2017
Art. 1. Facultatea de Istorie şi Geografie acordă burse pentru stimularea performanței
(de performanţă și de merit), burse sociale, burse sociale ocazionale și burse speciale
din venituri proprii.
Art. 2. (a). Facultatea de Istorie și Geografie alocă pentru bursele sociale un fond de
maxim 31 % din cel distribuit de către Rectorat.
(b) După constituirea fondului pentru bursele sociale şi atribuirea burselor din
această categorie, din fondul pentru celelalte burse rămas disponibil se acordă mai întâi
bursele sociale ocazionale.
Art. 3 (a) După acordarea burselor social ocazionale fondul rămas se adună cu cel
necheltuit din fondul pentru burse sociale și se constituie fondul pentru bursele de
performanță și de merit.
(b) Bursele de performanță se acordă pentru tot anul universitar (ambele
semestre de plata a burselor), pe baza unui punctaj care reprezintă media aritmetică dintre
media ponderată a anului anterior în cazul semestrului I și a semestrului anterior în cazul
semestrului al II-lea și suma punctajelor obținute pentru cercetarea ș tiințifică, conform
Anexei 1 a Regulamentului cadru, prin decizia Comisiei de acordare a burselor pe
facultate.
Art. 4 (a) După atribuirea burselor de performanță, suma rămasă se distribuie, pe
programe de studiu şi ani de studiu, în funcţie de numărul de studenţi bugetaţi, aferenţi
specializării respective. Sumele de bani calculate astfel se distribuie studenţilor, sub
forma burselor de merit, în ordinea descrescătoare a mediei ponderate. Nu se acordă
burse de merit studenților cu media ponderată mai mică de 8.00.
(b) Dacă după acordarea burselor de merit rămân sume de bani necheltuite din
fondul repartizat pe programe de studiu şi ani de studiu, aceste sume se redistribuie, mai
întâi în cadrul aceluiaşi program de studiu, apoi în cadrul domeniului de licență , tuturor
domeniilor aferente departamentelor şi facultăţii. Sumele se redistribuie studenţilor cu
mediile cele mai mari din cadrul programului de studiu, domeniului de licență,
domeniilor aferente departamentului și facultăţii.
(c) În acordarea burselor de merit, în cazul mediilor egale, se ia în considerare
media ponderată a semestrului anterior anului sau semestrului utilizat în ierarhizare, până
la realizarea departajării. Dacă în cazul tuturor semestrelor anterioare din ciclul de
învățământ în care se află studentul mediile sunt egale, se ia în considerare media de
admitere, și, dacă și în acest caz avem de a face cu egalitate, se iau în considerare
criteriile de departajare stabilite în cadrul concursului de admitere.
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