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CRITERIILE PROPRII  

de acordare burse si alte forme de sprijin material in cadrul 

Facultatii de Matematica si Informatica, 

în anul universitar 2020/2021 

 
1. FMI va repartiza bursele pe programe si ani de studii  avand in vedere numarul de locuri fara 

taxa din anul 2020-2021, atat la studii de licenta, cat si masterat. 
2. Fondurile se împart studenţilor cu taxǎ şi fǎrǎ taxǎ de la studii universitare de licență şi master, 

precum şi celor ce urmeazǎ o a doua facultate, dacǎ nu au beneficiat de bursǎ în timpul primei 
facultǎţi.  

3. Pentru bursele sociale, FMI aloca fondul de 30.1% din fondul total de burse. 
4. Fiecare student poate beneficia de bursă numai pe timpul cât durează studiile pentru un singur 

program de studii (de exemplu, pentru studiile de licenta – cel mult 3 ani, iar pentru studiile de 
masterat - cel mult 2 ani).  

5. Cuantumul burselor la FMI este:    
- bursa socială       600 lei 
- bursa de performanță   1000 lei 
- bursa de merit     800 lei 
- bursa speciala     950 lei 

6. Bursa de performanta se poate acorda la cerere, incepand cu anul 2 de studii, studentilor 
integralisti inmatriculati la studii de licenta/masterat, a caror medie ponderata este de minim 
9.50. 

7. Bursa sociala se acorda respectand ordinea de prioritate : 
- studentii aflati in plasament; 
- studentii cu certificat medical; 
- studentii cu venituri mai mici decat salariul minim pe economie (1346 lei/membru/luna), 
ierarhizati in ordinea crescatoare a venitului pe membru. 

8. FMI poate acorda in anul universitar 2020-2021, la cerere, maxim 2 burse speciale, studentilor 
integralisti, incepand cu anul 2 de studii, care au media ponderata de minim 9.00. Criteriul de 
departajare, la punctaje egale, este media ponderata. 

9. Bursa de merit se acordă numai studenților integralişti (licenta si master), in baza rezultatelor 
academice, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate din anul universitar anterior. De 
asemenea, pentru studentii anului I, prin rezultate academice se intelege media din concursul 
de Admitere 2020. Avand in vedere ca numarul total al studentilor de la programele de master 
romani fara taxa, este mult mai mic in raport cu cel al studentilor fara taxa de la programele de 
licenta, si ca fondul lunar de bursa se aloca proportional, pentru programele de master - anul I, 
pentru bursa de merit, sunt eligibili studenții care au obtinut media de admitere de minim 9.80.  
Criteriile de departajare, la medii egale, sunt: 1. media generala obtinuta la examenul de 
Bacalaureat; 2. Maximul dintre notele obtinute la examenul de Bacalaureat la disciplinele 
Matematica si Informatica. 
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