
   

 

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE 

Nr._____________/______________ 

 
 

Procedura de acordare a burselor pe perioada 1.10.2021 – 31.03.2022 

 
 

Se va aplica Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale la nivelul UPT 

în vigoare (hotărârea Senatului UPT nr. 235 din 18.09.2017). 

Se va lua în calcul hotărârea Consiliul de Administrație nr. 21359/22.10.2021 privind 

acordarea burselor sociale, precum și hotărârea Consiliul de Administrație 22668/05.11.2021 

privind alocarea fondurilor de burse pentru Facultăți. 

 

Fondul de burse alocat Facultății de Automatică și Calculatoare este de 3.054.798 lei. 

 

Algoritmul propus pentru acordarea burse la nivelul Facultății de Automatică și 

Calculatoare este următorul: 

 

1. Din bugetul total, se rezervă 1160 lei pentru burse speciale și ajutoare sociale; 

2. Se împarte fondul rămas pentru fiecare ciclu de studiu (licență/master) 

proporțional cu numărul de studenți; 

3. Pentru ciclul de studiu licență, se împarte fondul de bursă proporțional cu 

numărul de studenți bugetați pentru fiecare specializare (IS/CTI Ro/CTI 

En/Informatică) și mai apoi pentru fiecare an de studiu (I/II/III/IV); 

4. Din bugetul fiecărei specializări, se alocă toate bursele sociale valabile în urma 

solicitărilor corecte și complete venite din partea studenților. Suma totală 

alocată pentru burse sociale la nivelul Facultății este de 981.360 lei, în proporție 

de 32,13% din fondul total disponibil Facultății. 

5. Pentru programele de master, se vor acorda bursele de studiu (performanță și 

merit):  

a. Până la media 9.72 la anul I ( 51 burse Merit1); 

b. Până la media 10 la anul II (45 burse Perform1). 

c. Total bani distribuiți master: 484.200 lei 

 

6. În cazul distribuției burselor la ciclu de studii licență nu au fost realizate 

modificări în ceea ce privește distribuția originală a bugetului, proces descris la 

punctul 3.  

7. În cazul studenților din anul 1, la fel ca și în cazul alocărilor anterioare, au fost 

acordate doar burse Merit1. Acest lucru se datorează faptului că notele folosite 

în procesul de distribuție a burselor sunt cele obținute în cadrul admiterii din 

anul curent.  

8. Aferent fiecărui an de studiu/specializare, bursele de studiu au fost alocate în 

ordinea descrescătoare a mediilor din anul respectiv, până la epuizarea 

bugetului aferent anului de studiu respectiv. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

9. Ultimele medii de acordare a burselor de studiu (performanță și merit) pentru 

ciclul licență sunt: 

 

Ultima 

medie 

CTI 

Română 
CTI Engleză 

Ingineria 

Sistemelor 
Informatică 

Anul I 9.80 9.00 8.62 9.33 

Anul II 9.5 8.70 8.50 9.10 

Anul III 9.28 8.83 8.80 9.20 

Anul IV 9.66 9.85 8.80 - 

 

Total bani distribuiți : 1.579.800 lei 

 

 

10. Distribuția numărului de burse alocate în funcție de specializare și an de studiu: 

 

Specializare 
An de 

studiu 

Performanță1 

(1000 lei/lună) 

Performanță2 

(800 lei/lună) 

Merit1 

(700 lei/lună) 

Merit2 

(600 lei/lună) 

CTI Română 

I 0 0 27 0 

II 8 19 0 0 

III 1 15 16 0 

IV 10 21 0 0 

CTI Engleză 

I 0 0 15 0 

II 0 2 10 4 

III 0 6 9 3 

IV 9 5 0 0 

Ingineria 

Sistemelor 

I 0 0 22 15 

II 0 2 9 21 

III 1 8 11 8 

IV 2 5 20 9 

Informatică 

I 0 0 15 0 

II 1 7 5 0 

III 0 8 8 0 

 

11. Bursele vor fi acordate în limita bugetului disponibil. 

12. Buget rămas: 8.278 lei 
13. Bugetul rămas va fi folosit pentru soluționarea eventualelor contestații. Dacă nu 

vor exista contestații, banii vor fi alocați pentru burse acolo unde pot fi 

modificate pragurile respectând încadrarea în buget. 
 


