Metodologie
privind selecţia studenţilor care să beneficieze de burse de studiu
alocate ca urmare a suplimentării fondului de burse
Facultăţii i-a fost alocat un număr de 117 burse (în exclusivitate burse de studiu).
Repartizarea burselor a fost făcută în funcţie de numărul de cereri şi de rezultatele
studenților, în conformitate cu metodologia de selecție de la începutul anului
universitar. Astfel, conform Metodologiei UB, pentru studenţii anului I a fost luată
considerare media de la admitere, iar pentru studenţii anilor superiori a fost luată
considerare media anului anterior. Bursele au fost atribuite după următoarele principii:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Au fost alcătuite liste separate pentru ani de studiu, domenii de licenţă sau
master, specializări sau programe de master (după caz) pe baza ordonării
descrescătoare a mediilor studenților care au depus cerere pentru acordarea
bursei de studiu. Întrucât, conform Ordinului MEN nr. 3392/2017, bursa
socială poate fi cumulată cu bursa de studiu începând cu semestrul al II-lea al
anului universitar curent, pe liste au fost incluşi şi studenţii beneficiari ai unei
burse de studiu eligibili pentru bursă socială (urmând ca, în cazul acordării
unei burse de studiu din fondul suplimentar, bursa primită iniţial să fie
transformată în bursă socială).
La anul 2 DL Matematică s-a alcătuit o singură listă, indiferent de specializare,
pentru că anul 1 este comun celor 3 specializări ale domeniului. La anul 1
Master s-au alcătuit liste pe domenii, Matematică, respectiv Informatică,
pentru că admiterea s-a susținut pe domenii și nu pe programe de master.
Pentru fiecare an şi program de studiu a fost estimat numărul de burse de
studiu, urmărindu-se ca, per ansamblu, numărul de burse de merit şi de studiu
(inclusiv cele repartizate la începutul anului universitar) să fie repartizat cât
mai echilibrat între ani și specializări.
Pentru fiecare an şi specializare a fost stabilit numărul exact de burse care
urmează să fie acordat, studenţii beneficiari fiind selectaţi dintre cei care au
depus cerere de bursă, în ordinea descrescătoare a mediilor. Nu au fost
acordate burse studenţilor care nu îndeplinesc condiţiile minimale de
promovabilitate (în sesiunea de iarnă) pentru acordarea bursei în semestrul al
II-lea.
Bursele de studiu s-au acordat studenților care au avut media cel puțin 8, cf.
regulilor facultății. La specializările la care numărul studenților cu media cel
puțin 8 a fost mai mic decât cel rezultat din aplicarea procentului general,
bursele rămase au fost redistribuite cu prioritate în cadrul domeniului și anului
de studii respectiv și la limită către alte domenii sau ani de studii.
În cazul mediilor egale, departajarea s-a facut astfel: (a) pentru anul I pe baza
criteriilor de departajare de la concursul de admitere; (b) pentru studenţii din
anii superiori pe baza punctajului de clasificare din anul anterior.

