Anexa 2

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 23.10.2015

Art. 1. Facultatea de Istorie şi Geografie acordă burse de performanţă, burse de merit,
burse de studiu, burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural, burse
sociale, burse social ocazionale şi burse speciale.
Art. 2. Fondul pentru burse sociale şi social ocazionale reprezintă 10 % din fondul total
alocat facultăţii. Nu beneficiază de burse sociale decât studenţii care, în afară de criteriile
stabilite prin Regulamentul cadru privind acordarea burselor, au promovat toate
disciplinele obligatorii şi opţionale la sfârşitul anului universitar, în cazul burselor
acordate în semestrul I sau la sfârşitul semestrului I, în cazul burselor acordate în
semestrul al II-lea.
Art. 3. Fondul pentru burse de performanţă reprezintă 5% din fondul total alocat
facultăţii. Bursele de performanţă se acordă începând cu prima lună a anului universitar.
Art. 4. Dacă în urma atribuirii burselor sociale şi de performanţă fondurile destinate
acestor categorii nu sunt cheltuite integral, acestea sunt transferate fondului pentru burse
de studiu şi de merit.
Art. 5. (a) După constituirea fondului pentru bursele sociale şi a celui pentru burse de
performanţă şi atribuirea acestor categorii de burse, suma rămasă se distribuie, pe
specializări şi ani de studiu, în funcţie de numărul de studenţi bugetaţi, aferenţi
specializării respective. Sumele de bani calculate astfel se distribuie studenţilor în ordinea
descrescătoare a mediei ponderate obţinute la sfârşitul anului anterior sau al semestrului
I, cu excepţia celor cu domiciliul stabil în Republica Moldova, bursieri ai statului român.
Studenţii care au primit anterior burse sociale şi pot primi burse de studiu sau de merit
vor primi doar categoriile din urmă şi li se va retrage bursa socială, locul fiind
redistribuit.
(b) Facultatea de Istorie şi Geografie acordă două tipuri de burse de studiu: burse
de studiu I şi burse de studiu II. Bursa de studiu I se acordă studenţilor cu media cuprinsă
între 9,51 şi 10, iar bursa de studiu II studenţilor cu media cuprinsă între 8 şi 9,50.
(c) Facultatea de Istorie şi Geografie acordă două tipuri de burse de merit: burse
de merit I şi burse de merit II. Bursa de merit I se acordă studenţilor cu media cuprinsă
între 9,51 şi 10 şi realizări remarcabile în domeniul ştiinţific, cultural, artistic sau sportiv

la nivelul facultății , conform anexei 1 a Regulamentului cadru, iar bursa de merit II
studenţilor cu media cuprinsă între 8 şi 9,50 şi realizări remarcabile în domeniul ştiinţific,
cultural, artistic sau sportiv la nivelul facultății, conform anexei 1 a Regulamentului
cadru.
(d) Dacă după acordarea burselor de merit şi de studiu rămân sume de bani
necheltuite din fondul repartizat pe specializări şi ani de studiu, sumele restante se
redistribuie, mai întâi în cadrul aceleiaşi specializări, apoi în cadrul domeniului,
departamentului şi facultăţii. Criteriul de redistribuire este acela de a redirecţiona sumele
rămase către studenţii cu mediile cele mai mari din cadrul formaţiei de studiu,
specializării, departamentului şi facultăţii.
(e) Pot primi burse de merit şi de studiu doar studenţii care au promovat toate
disciplinele obligatorii şi opţionale la sfârşitul anului universitar, în cazul burselor
acordate în semestrul I sau la sfârşitul semestrului I, în cazul burselor acordate în
semestrul al II-lea.
Art. 6. Facultatea de Istorie şi Geografie redistribuie bursele acordate studenţilor cu
domiciliul în Republica Moldova, bursieri ai statului român, după primul an de studiu,
semestrial, în cadrul aceluiaşi program şi an de studiu, în funcţie de media ponderată
obţinută în anul sau semestrul anterior, cu respectarea numărului stabilit iniţial prin ordin
al MEN.
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