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CRITERII  SPECIFICE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE  
SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  

DE LA CURSURI DE ZI – LICENŢĂ ŞI MASTERAT 
AN UNIVERSITAR 2020/2021 

  
 

Art.1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei acordă următoarele categorii de burse: burse de 
performanţă, burse de merit, burse sociale/sociale ocazionale şi burse speciale. 
 

Art. 2.   Acordarea burselor 
Fondul alocat Facultăţiii de Ştiinţe ale Educaţiei la începutul fiecărui semestru se redistribuie 
după cum urmează: 

a) Fondul pentru bursele de performanţă reprezintă maxim 10% din fondul total alocat 
facultăţii; 

b) Fondul pentru bursele sociale reprezintă minim 30% şi maxim 40% din fondul total 
alocat facultăţii; 

c) Fondul pentru bursele sociale ocazionale reprezintă maxim 10% din fondul total alocat 
facultăţii; 

d) Fondul pentru bursele de merit reprezintă fondul rămas în urma repartizării celor 3 
categorii de burse menţionate la pct. a, b, si c.   
Dacă în urma atribuirii burselor de performanţă, burselor sociale şi a burselor sociale 
ocazionale fondurile destinate acestor categorii nu sunt cheltuite integral, acestea se 
glisează către fondul pentru burse de merit/speciale pentru voluntariat. 
Fondul destinat pentru bursele de merit se repartizează pe programe de studiu şi pe ani 
de studiu, în funcţie de numărul de studenţi/masteranzi fără taxă şi nu poate fi depăşit. 
Fondurile care rămân în urma acordării burselor de merit, oricare ar fi acestea, vor fi 
repartizate de către CABF astfel: 

 din fondurile rămase la programele de LICENŢĂ – se vor acorda burse 
studenţilor eligibili, în ordinea descrescătoare a mediilor, indiferent de anul de 
studiu al programului de licenţă; 

 din fondurile rămase la programele de MASTER - se vor acorda burse studenţilor 
eligibili, în ordinea descrescătoare a mediilor, indiferent de anul de studiu şi de 
programul de studiu de master. 

 

Art. 3. Burse de performanţă – se acordă semestrial 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei acordă burse de performanţă, la cerere, doar 
studenţilor/masteranzilor  care la sfârşitul anului/semestrului universitar anterior au obţinut 
media ≥ 9,75, pe baza punctajelor de apreciere a activităţii ştiinţifice prevăzute în Anexa 1. 
Bursele de performanţă se vor acorda în limita fondului repartizat pentru această categorie de 
burse, conform art.2, pct.a. 
 

Art.4. Burse de merit – se acordă semestrial 
Bursele de merit se vor acorda în limita fondurilor alocate, conform art.2, pct.d, studenţilor 
integralişti, în ordinea descrescătoare a mediilor până la media 8,50. Bursele de merit se pot 
acorda în semestrul I,  și studenților din anul I, în baza mediei de admitere. 
La medii ponderate egale, criteriile de departajare sunt următoarele: 



 

  

I. Media ponderată la disciplinele fundamentale/de aprofundare: departajarea se va face 
în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate la disciplinele fundamentale (licenţă)/de 
aprofundare (masterat) studiate în semestrul anterior; 

 

II. Media de admitere: departajarea se va face în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere, indiferent de sesiunea de admitere. 

III. Media la sfârşitul anului anterior 
 

Art.5 Burse sociale – se acordă semestrial 
Bursele sociale se acordă la cerere, pe bază de dosar, conform R53,  în limita fondului 
repartizat pentru această categorie de burse, conform art.2, pct.b. Bursele sociale se pot acorda 
în semestrul I,  și studenților din anul I. 
 
Criterii de departajare la venituri egale: 

I. Credite: departajarea se va face în ordinea descrescătoare a creditelor obţinute la sfârşitul 
anului/semestrului anterior; 

II. Media ponderată: departajarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate 
la sfârşitul anului/semestrul anterior. 

III. Media la sfârşitul anului anterior 
IV. Media de admitere 

 

Art.6 Burse sociale ocazionale – se acordă o singură dată pe semestru 
Bursele sociale ocazionale se acordă la cerere, pe bază de dosar, conform R53, în limita 
fondului repartizat pentru această categorie de burse, conform art.2, pct.c. 
Se aplică aceleaşi criterii de departajare ca la bursele sociale, luându-se în calcul  acelaşi dosar. 
 

Art.7 Burse speciale  
1. Bursă specială pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat – se 

acordă lunar, pe baza grilei de punctaj prevăzută în Anexa 2 (se poate acorda atât din 
fondul alocat facultăţii la începutul fiecărui semestru, cât şi din venituri proprii); 

2. Bursele speciale din venituri proprii (referinţă taxa de studiu) - se acordă la cerere, o 
singură dată pe an pe bază de dosar, conform criteriilor prezentate în anexa 3 – R 53 şi 
şi în criteriile specifice facultăţii. Dosarul va conţine aceleaşi documente ca şi cele 
solicitate pentru bursa socială – anexa 5 – R53. Studentul cu taxă poate beneficia de 
bursă socială sau de bursă specială din venituri proprii (nu poate beneficia, în acelaşi an, 
de amândouă). 

 

Art.8 Comisia de acordare a burselor la nivelul FSE funcţionează în următoarea 
componenţă: 
Preşedinte:  Decan 
Membri:   Prodecan cu activitatea ştiinţifică şi probleme studențești 
   Secretar şef facultate 
   Studenţi reprezentanţi în Consiliul FSE (2) 

 
 
 

DECAN, 

 
Conf. univ. dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI 

 
 
A.A.C./G.M.B. – 1 ex. 
 



 

  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
ANEXA 1 

 

 
 

GRILĂ PUNCTAJ 
PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII  

BURSEI DE PERFORMANŢĂ LA NIVELUL FACULTĂŢII 
 
 

Nr. 
crt. 

Criterii/Activităţi Punctaj 
Punctaj 
realizat 

1.  
Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, 
brevet, contract (străinătate/ internaţional/ 
naţional/ local) 

40/30/20/10  
*80 pentru articol ISI 

 

2.  
Membru în echipe de proiect de cercetare, 
dezvoltare USV/grant (internaţional/ 
naţional/ local) 

30/20/10   

3.  
Activitate de tutoriat ştiinţific (număr de 
activităţi/număr studenţi) 

30/20/10   

4.  
Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice 
sau participarea la concursuri studenţeşti 
(străinătate/ internaţional/ naţional/ local) 

40/30/20/10   

5.  
Premiul obţinut la concursuri științifice, 
studenţeşti, de nivel internaţional (categorie 
premiu) 

80(I)/70(II)/60(III)/50(M)  

6.  
Premiul obţinut la concursuri științifice, 
studenţeşti, de nivel naţional (categorie 
premiu) 

60(I)/50(II)/40(III)/20(M)   

7.  
Premiul obţinut la concursuri științifice, 
studenţeşti, de nivel local (categorie premiu) 

40(I)/30(II)/20(III)/10(M)   

8.  

Publicarea la o editură sau într-o revistă de 
prestigiu: a unei producţii literare (eseu, 
poezie, etc.), a unui material didactic, a unei 
lucrări metodice etc. (internaţional/ naţional / 
local ) 

40/30/20   

9.  
Publicarea unui articol într-un cotidian 
(internaţional/ naţional/ local ) 

30/20/10  

Total punctaj  

 
Note: 

 Conform criteriilor specifice ale FSE, bursele de PERFORMANŢĂ se acordă studenţilor/ 
masteranzilor care la sfârşitul anului anterior/semestrului I au obţinut medii ≥9,75; 

 Bursele de PERFORMANŢĂ la nivelul FSE se acordă semestrial, punctajul din grilă fiind 
luat în considerare numai pentru activităţile cu afiliere USV, desfăşurate în  semestrul 
universitar anterior; 

 Punctajul minim pentru eligibilitate este de 40 puncte. 



 

  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
ANEXA 2 

 

 
 
 
 
 
 

GRILĂ PUNCTAJ 
ÎN VEDEREA ACORDĂRII  BURSEI SPECIALE PENTRU IMPLICAREA  

ÎN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ŞI DE VOLUNTARIAT  
LA NIVELUL FACULTĂŢII 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Criterii/Activităţi Punctaj 
Punctaj 
realizat 

1.  
Activităţi extracurriculare şi de voluntariat 
propuse de FSE (conferințe, proiecte) 

15 p/activitate  

2.  
Activităţi de voluntariat în cadrul sesiunilor de 
admitere FSE 

  1 p x nr. de ore  

3.  
Activităţi extracurriculare şi de voluntariat 
propuse de USV 

10 p/activitate  

Total punctaj  

 
Notă: 
 Bursele speciale pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat se 

acordă la nivelul FSE semestrial, în ordinea descrescătoare a punctajul obţinut conform grilei, în 
limita fondului disponibil,  luându-se în calcul activităţile desfăşurate în  semestrul universitar 
anterior; 

 Punctajul  minim pentru eligibilitate este de 25 puncte. 
 
 

 

 
 



 

  

 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

ANEXA 3 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERII 
ÎN VEDEREA ACORDĂRII  BURSEI SPECIALE DIN VENITURI PROPRII  

LA NIVELUL FACULTĂŢII (REFERINŢĂ TAXA DE STUDIU) 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Criterii/Activităţi Total 

1.  

Situaţie materială deosebită: 
- 0-100 lei/membru familie; 
- 101-200 lei/membru familie; 
- 201-400 lei/membru familie; 
- 401-600 lei/membru familie; 
- >600 lei/membru familie. 

 
40% 
35% 
25% 
15% 
10% 

2.  
Studenţi angajaţi ai USV, cu părinţi, soţi, soţii angajaţi 
USV 

50% 

3.  Studenţi care urmează 2 programe de studiu la FSE 
40%  

din taxa mai mare 

4.  
Studenţi din aceeaşi familie (soţ/soţie, părinte/copil, 
fraţi) care studiază la FSE 

20%  
pentru fiecare 

5.  Studenţi bolnavi 50% 

6.  
Studenţi orfani de 1 părinte sau de ambii 
părinţi/proveniţi din centre de plasament 

50% 

7.  Alte cazuri speciale  10-50% 

 


