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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Facultatea de Automatică și Calculatoare 

 
 

CRITERII GENERALE 
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
Forme de sprijin material pentru studenţii de la cursuri de zi  

 În conformitate cu OMEN nr.3392/27.02.2017, cu modificările și completările ulterioare 

și Procedura privind acordarea burselor pentru studenţii de la ciclurile de învăţământ licenţă 

şi master din cadrul universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, COD PO.PRS.03, 

comisia de acordareburse a Facultăţii de Automatică și Calculatoare a hotărât următoarele:  

 

În anul universitar 2020-2021 se pot acorda urmatoarele categorii de burse:  

1. Bursă de performanţă „Meritul Olimpic Internațional”;  

2. Bursă de performanţă;  

3. Bursă de merit;  

4. Bursă socială;  

5. Bursă socială ocazională;  

6. Bursă contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural;  

7. Bursă specială;  

8. Bursă pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară / străinătate;  

9. Bursă de studiu pentru masterul didactic;  

10. Alte forme de sprijin material.  

 

La Facultatea de Automatică și Calculatoare, bursele se stabilesc semestrial. Excepție fac 

bursele de performanță care se atribuie pe o perioadă de 12 luni.  

 

Fondul de burse repartizat pentru categoria burse sociale reprezintă 30% din fondul 

de burse alocat de universitate facultății. Fondul alocat burselor de merit se distribuie pe ani 

de studiu şi specializări proporţional cu numărul de studenţi finanţaţi de la bugetul de stat.  
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1. Bursa pentru stimularea performanței 

a) De performanţă 

Se acordă studenţilor din anii II – IV din ciclul de studii universitare de licență şi anul 

II de studii universitare de masterat, care au obţinut pe anul universitar precedent media minim 

9,60 pentru nivelul licență și 9,70 pentru nivelul de masterat şi în baza documentelor ce atestă 

activitatea ştiinţifică de performanţă conform Cap 8.4., art. 24 și Anexa 1 din Procedura 

universităţii de acordare a burselor. Bursa de merit de performanță se acordă pe 12 luni 

consecutive cu revizuire după sesiunea următoare (să îndeplinească în continuare condiția de 

medie). În urma acestei revizuiri Comisia de atribuire a burselor poate hotărî retragerea bursei 

acelor studenţi care nu au obţinut rezultate profesionale corespunzătoare. Cuantumul bursei de 

merit de performanță este aprobat prin Hotărâre a Senatului pe universitate. Se poate acorda o bursă 

la 500 de studenti.  

b) De merit  

Se acordă studenţilor integralişti, înmatriculați la studii universitare de licență cu media 

minim 7,00 și studenților integraliști de la master cu media minim 8,50 în limita fondurilor 

disponibile pentru fiecare specializare. Bursele se vor calcula proporţional cu media fiecărui 

student după următoarea formulă:  

bursa=bursaminima+k*(mediacurenta-mediaminima) 

unde:  

k= (bursamaxima-bursaminima)/(mediamaxima-mediaminima)  

bursamaxima este valoarea maxima bursă de merit facultate/an studiu  

bursaminima este valoarea minimă bursă de merit facultate  

mediamaxima este 10.00  

mediaminima este 7.00 pentru ciclul licență și 8.50 ciclul master  

 
Valorile maxime ale burselor pentru cicluri și ani de studii vor fi aprobate în Consiliul 

facultății, după avizare în Biroul Consiliului pe facultate și cu respectarea procedurii pe 
universitate. 

Valorile minimă și maximă ale burselor vor fi afișate la avizierul facultății dupa aprobare 

prin Hotărâre a Senatului a cuantumurilor burselor pe universitate.  

Studenții care desfășoară activități extra-curiculare în folosul facultății (membri în Senat, 

Consiliul facultății, comisiile de cazare, membri în comitetele de organizare ale unor manifestări 
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științifice organizate de facultate) pot beneficia, la cerere, de o suplimentare cu până la 0,5 puncte 

a mediei luate în calcul pentru valoarea bursei cu condiția să fie în lista de bursieri.  

 

2. Bursa de ajutor social  

Bursa de ajutor social se acordă conf. Art.5, 6 si 7 al OMEN nr.3392/27.02.2017 cu 

modificările și completările ulterioare.  

Bursa are cuantumul aprobat prin Hotărâre a Senatului pe universitate.  

 

3. Bursa specială  

Bursa specială este bursă semestrială și se acordă conf. Art.9 al OMEN nr.3392/27.02.2017 

cu modificările și completările ulterioare.  

Se acordă o bursă pe fiecare ciclu de studii, cuantumul acesteia fiind aprobat prin Hotărâre 

a Senatului pe universitate.  

Bursa specială se acordă pentru performanțe cultural artistice și sportive deosebite - 

premiile obținute la concursuri naționale și internaționale.  

 

4. Bursa pentru stagii de studii universitare si postuniversitare  

Sunt burse semestriale și se acordă conf. Art.10 al.2 al OMEN nr.3392/27.02.2017 cu 

modificările și completările ulterioare.  

Se acordă pe perioada mobilității.  

Pentru studenții beneficiari ai altei categorii de bursă se va avea în vedere suplimentarea 

mediei de bursă cu 0,5 puncte. Pentru studenții aflați în prelungire de stagiu media luată în calcul 

pentru stabilirea bursei va fi cea de la data începerii mobilitatii.  

Pentru studenții ce îndeplinesc condițiile de medie pentru bursa de merit dar nu sunt 

beneficiari, cuantumul bursei de mobilitate va fi egal cu cuantumul bursei de internship al UTI.  

 

5. Ajutorul social ocazional 

Se poate acorda o singură dată pe semestru studenţilor cu situaţie materială precară în baza 

actelor doveditoare (un venit lunar pe membru de familie sub jumătate din salariul minim net la 

nivel național), indiferent dacă studentul beneficiază de o altă categorie de bursă.  
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La Facultatea de Automatică și Calculatoare bursa pentru stimularea performanței nu se 

cumuleaza cu bursa socială pentru a putea beneficia de bursă cât mai mulți studenți ce îndeplinesc 

condițiile.  

Prin excepție bursa socială poate fi cumulată cu o altă categorie de bursă, la propunerea 

Comisiei de burse și cu aprobarea Consiliului facultății pentru studenții aflați țn situații 

excepționale (situație școlară deosebită, cazuri medicale excepționale, situație materială precară-

fără venituri).  

Cuantumul burselor pe universitate va fi afișat la avizier după aprobare prin Hotărâre a 

Senatului UTI.  

 

 

 

 

Prodecan studenți,  

Șef lucr. dr. ing. Florin Ostafi 
 


