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ORDINEA DE ZI: 

 

ÎNTRUNIRE PENTRU VERIFICARE AVIZARE BURSE SOCIALE: 

În ședința din data de 09.04.2020(online) s-a discutat alocarea burselor pentru semestrul 2 

al anului universitar 2019-2020. 

Bursele s-au alocat conform Regulamentului de burse, sumele fiind împărțite pe 

programe de studii și ani. 

S-a stabilit cuantumul burselor astfel: 

Bursă merit 1 – 600 lei 

Bursă merit 2 -585 lei 

Diferență de bursă pentru studenții din Republica Moldova – 291 lei 

Bursă socială/medicala – 580 lei 

Situații: 

La Programul de studii de licență Matematică informatică an II sunt 8 studenți suma 

alocată fiind de  472 lei. Fiind 2 studente  cu aceeiași medie, partajarea s-a făcut prima data prin 

media aritmetică, care era aceeiași, a doua partajare s-a făcut luând în considerare media 

ponderată a anului I de studii. Bursa s-a alocat studentei cu media ponderată mai mare din anul I 

de studii. 



La programul de studii de licență Matematică informatică an III, situația de departajare a 

2 studenți cu aceeiași s-a făcut luând în considerare media ponderată a anului precedent(II). 

La programul de studii de master Studii avansate de informatică aplicată an I, s-a făcut 

departajarea a 3 studenți cu aceeiași medie, prima data prin calculul mediei aritmetice, care era 

aceeiași, a doua partajare s-a făcut prin media de admitere. 

La programul de studii de master Modelare matematică în cercetare și didactică an I, s-a 

făcut departajarea a 2 studente cu aceeiași medie luând în calcul media aritmetică a semestrului I. 

În urma alocării burselor s-a hotărât astfel: 

 19 burse de merit 1 

15 burse de merit 2 

4 burse de diferență alocate studenților din Republica Moldova 

16 burse sociale. 

Tabelul de burse și cuantumul burselor se înaintează Consiliului de Administrație și 

Senatului Universității. 
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