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Dosarele pentru BURSELE SPECIALE la FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI se depun la Secretariatul 
facultăţii până în data de 17 martie 2023.  
 
EXTRAS DIN ”CRITERII  SPECIFICE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN 
MATERIAL PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI” 
 
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); 

3. Bursă specială pentru studenţii din anul I care au obţinut premiile I, II, III și menţiuni la olimpiade 
școlare/concursuri naţionale sau internaţionale din lista aprobată anual de către ministerul de 
resort din ultimii patru ani anteriori înmatriculării, la discipline din domeniul specializării, 
stabilite la nivelul facultăţii, sau media 10 la examenul de bacalaureat, pe baza documentelor 
doveditoare. Acest tip de bursă nu se cumulează cu bursa de merit și se acordă doar în semestrul I, 
din fondul alocat facultăţii. 

 

 
Pentru Bursa VOLUNTARIAT dosarul va conţine următoarele documente: 

1. Cerere – tip (anexa1) 
2. Documente doveditoare pentru aprecierea activităţilor de voluntariat; 
3. Grilă punctaj în vederea acordării bursei speciale pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de 

voluntariat la nivelul facultăţii (anexa2); 
4. Contul IBAN. 

 

 
DECAN, 

 
Conf.univ.dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI  
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DOAMNĂ DECAN, 

 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________________________, student/ă 

la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, program de studiu ____________________________, anul de studiu ____, 

buget/taxă, CNP______________________________, telefon __________________, e-mail _____________________________, 

vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei BURSE speciale pentru implicarea în activităţi extracurriculare 

şi de VOLUNTARIAT, în anul universitar_______________, semestrul _____. 

 

 

 

 

 

Data            Semnătura 



 
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA  

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 (conferinţe, proiecte) 

15 p/activitate  

2. 
Activităţi de voluntariat în cadrul sesiunilor de 
admitere FSE/altor activităţi organizate de 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. 

 

 

Semnătură Student, 

 

 

 
 

PUNCTAJ FINAL ÎN URMA EVALUĂRII DOSARULUI 

   ________________________________ 

 


