
Lista studenților beneficiari de Burse din venituri proprii (Categoria IV)  

în anul universitar 2021-2022 

Nr. 
crt. 

Nr. 
matricol 

Anul Programul de studii 
TIP  

BURSA 

VALOARE 
BURSĂ 

Motivatia 

1 142 3 Informatică lb. Engleză Excelență 1500 

• participant la concursul de Securitate cibernetică Unbreakable, 15-16 mai 2021, 
individual clasându-se pe locul 30 din 700 de participanți                                                                                         
• participant membru în echipă, reprezentând UOC, Unbreakable 04-06 iunie 2021, 
echipa Blackout, locul 17                                                                                    
• Membru în echipa FMI/UOC care a participat la Exercițiul Național de Securitate 
cibernetică, CyDEx21, în perioada 05-07.10.2021. 

2 1827 3 Informatică Excelență 1500 

• participant la concursul de Securitate cibernetică Unbreakable, 15-16 mai 2021, 
individual clasându-se pe locul 27 din 700 de participanți                                                                                              
• participant membru în echipă, reprezentând UOC, Unbreakable 04-06 iunie 2021, 
echipa G2OVI, locul 21                                                                                              
• Membru în echipa FMI/UOC care a participat la Exercițiul Național de Securitate 
cibernetică, CyDEx21, în perioada 05-07.10.2021 

3 1876 3 Informatică Ovidius 1000 
• Implicare în activități administrative în cadrul FMI (membru în CF în ultimii 3 ani, 
membru al corpului de studenți experți – desemnat pentru evaluarea internă-2021) 
și pentru contribuţii la promovarea imaginii FMI/UOC pe plan local și regional. 

4 158 2 Matematică didactică Ovidius 1000 
Sustinere de lectii pentru pregatire BAC si prezentarea facuta la Sesiunea de 
Comunicari Matematice 

5 4 1 
Securitate cibernetică și 
învățare automată 

Ocazională 
Elite 

2000 Șef promoție, Informatică în lb.engleză, 2020 

6 919 1 
Matematică - trunchi 
comun 

Ocazională 
Elite 

2000 Șef promoție liceu 

7 2118 1 Informatică 
Ocazională 

Elite 
2000 Participare la Concurs internațional de Informatică 

8 258 1 
Medii virtuale 
multimodale distribuite 

Ocazională 
Elite 

2000 Șef promoție, Informatică în lb.engleză, 2021 

9 2186 1 Informatică 
Ocazională 

Elite 
2000 Membru în loturile naționale la Olimpiada de TIC 

 

Conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1249/08.11.2021, Bursele din venituri proprii se vor acorda pe întreg anul universitar (cu 

excepția Bursei ocazionale din cadrul Programului de susținere a Elitelor, bursă ce se acordă o singură lună), sub rezerva aprobării fondului necesar în 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 

Studenții  beneficiari ai unei burse din venituri proprii (cu exceptia celor Ocazionale de susținere a elitelor), dacă beneficiază și de altă categorie 

de bursă (performanță, merit sau specială), vor transmite  pe  adresa  de  mail  a  secretariatului, până la data de 

15.11.2021, opțiunea lor privind menținerea sau nu a bursei din venituri proprii. 

                 

Afișat, 12.11.2021   


