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BURSE SPECIALE 
 
 

– Semestrul I – 2020/2021 – 
 
 

Pentru obţinerea unei burse speciale, studenţii pot 
depune la Secretariatul facultăţii, până pe data de 
23 octombrie 2020, cereri însoţite, după caz, de 
Fişa de evaluare (formulare tip de la Secretariatul facultăţii), şi de 
documente justificative. 
 

 
Conform Criteriilor specifice pentru acordarea burselor pentru studenţii FIM: 
 

„Bursele speciale se acordă la nivelul facultăţii, în următoarea ordine de prioritate şi cu 
evaluarea dosarelor şi ierarhizarea studenţilor astfel: 
 

a. Bursa specială pentru suplimentarea suportului financiar în cadrul unor programe 
internaţionale în vederea stimulării participării studenţilor de la ciclul de licenţă şi 
masterat în cadrul programelor de mobilităţi şi plasamente internaţionale se acordă într-o 
singură tranşă, la începutul anului universitar şi/sau la începutul semestrului al II-lea al anului 
universitar; 

  Ierarhizarea studenţilor se va face pe baza mediei ponderate obţinute la finele anului 
 universitar precedent / semestrului I al anului universitar. 
 

b. Bursa specială pentru implicarea în activități extracurriculare în interesul facultăţii se 
acordă într-o singură tranşă, la începutul anului universitar. 

  Evaluarea activităţilor extracurriculare în interesul facultăţii se va face pe baza celor 
înscrise în Fişa de evaluare (Anexa 2 la Criteriile FIM de burse) şi a documentelor justificative. 

Se iau în considerare, o singură dată pe parcursul studiilor, activităţile extracurriculare în 
interesul facultăţii desfăşurate în ultimele 12 luni de la data de început a perioadei de depunere 
a dosarelor. 

Punctele pentru activităţi extracurriculare se acordă proporțional cu numărul de ore 
efectuate pentru fiecare acțiune în parte, pentru 1 oră acordându-se 1 punct pentru activităţi în 
interesul facultăţii. 

Numărul de puncte pentru care se poate acorda acest tip de bursă nu poate fi mai mic 
de 30. Validarea punctajului pentru activităţile extracurriculare în interesul facultăţii se realizează 
de CABF, cu avizul conducerii facultăţii, în baza referatului cadrului didactic organizator al 
acţiunii în cadrul căreia s-a efectuat activitatea extracurriculară. 

Ierarhizarea studenţilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute. 
La punctaje egale, departajarea se face în funcţie de media ponderată obţinută la finele 

anului universitar precedent. 
Cuantumul bursei speciale pentru implicarea în activități extracurriculare în interesul facultăţii 

poate varia în funcţie de punctajul obţinut. 
 

 

 Comisia de atribuire a burselor pe facultate va stabili în semestrul I lista studenţilor care 
beneficiază de bursă specială din totalul studenţilor eligibili care au solicitat acest tip de bursă, 
în urma evaluării dosarelor studenţilor şi ierarhizării acestora.  
 În funcție de fondul de burse disponibil şi de strategia facultăţii, CABF decide dacă 
acordă sau nu burse speciale.” 
 


