
 

Procedura de acordare a burselor în Facultatea de Automatică și 

Calculatoare, în semestrul II al anului universitar 2021-2022 
  

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 Informarea IES 5785/16.03.2022 privind acordarea burselor sociale, precum și 

Informarea IES 6329/23.03.2022 (transmisă decanatelor) privind alocarea fondurilor de burse pentru 

Facultățile UPT. 

 

Fondul de burse alocat Facultății de Automatică și Calculatoare este de 2.589.220 lei. 

 

Algoritmul propus pentru acordarea de burse la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare 

este următorul: 

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

conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 131/1/21.09.2021; 

2. Fondul rămas se împarte proporțional cu numărul de studenți bugetați (fără taxă) a fiecărui 

ciclu de studii (licență/master). Din cei 2641 de studenți bugetați ai facultății, 2088 sunt 

înrolați la un program de studiu de licență, iar restul de 553 sunt la master; 

3. Pentru ciclul de studii licență, se împarte fondul între specializări, proporțional cu numărul 

de studenți bugetați pentru fiecare dintre acestea (CTI-RO / CTI-EN / IS / Informatică); 

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 818.923 lei, constituind o proporție de 31,63% din fondul total 

disponibil Facultății; 

5. Între anii unei specializări de licență, fondul acesteia se împarte după aceeași regulă a 

numărului de studenți bugetați ai fiecărui an de studiu. Particular pentru anul 1 CTI-RO 

și IS (unde activitățile didactice au fost organizate sub formă a câte 2 serii) fondul destinat 

anului respectiv se împarte încă o dată în funcție de numărul de studenți bugetați ai fiecărei 

serii; 

6. Pentru toate programele de master (la comun), se vor acorda bursele de studiu 

(performanță și merit): 

a. Până la media 9.75 la anul I (44 burse Performanță 1 și 8 burse Performanță 2); 

b. Până la media 9.33 la anul II (36 burse Performanță 1, 23 burse Performanță 2 și 

5 burse Merit 1); 

c. Suma totală distribuită pentru ciclul master: 468.399 lei; 

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

ordinea descrescătoare a mediilor din anul de studiu respectiv, până la epuizarea bugetului 

aferent, și respectând pragurile regulamentului în ceea ce privește tipul de bursă 

(Performanță 1, Performanță 2, Merit 1, Merit 2); 

 

 

 

 



 

8. Ultimele medii de acordare a burselor de studiu (performanță și merit) pentru ciclul licență 

sunt: 

Ultima medie 
CTI-RO 

CTI-EN 
Ingineria Sistemelor 

Informatică 
Seria C Seria D Seria A Seria B 

Anul 1 9.00 8.42 8.16 8.42 8.71 8.28 

Anul 2 9.14 8.83 8.71 9.33 

Anul 3 9.42 9.50 9.14 9.28 

Anul 4 9.66 8.80 8.85 - 

 

  Suma totală distribuită pentru ciclul licență: 1.261.800 lei; 

 

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

Specializar
e 

An (și serie) 
de studiu 

Performanță 1 
(1000 

lei/lună) 

Performanță 2 
(800 lei/lună) 

Merit 1 
(700 

lei/lună) 

Merit 2 
(600 

lei/lună) 
Total 

Stud. 
bugetați 

CTI-RO 

1C 1 1 11 0 13 99 

1D 0 0 7 7 14 95 

2 2 5 13 0 20 173 

3 3 11 10 0 24 183 

4 22 15 0 0 37 184 

CTI-EN 

1 0 4 6 7 17 85 

2 0 4 7 3 14 77 

3 3 12 0 0 15 80 

4 7 6 5 4 22 64 

Ingineria 
Sistemelor 

1A 0 1 6 7 14 112 

1B 0 3 5 7 15 110 

2 0 2 9 10 21 196 

3 0 10 15 0 24 183 

4 3 11 29 6 49 190 

Informatică 
1 0 3 3 11 17 101 

2 4 4 3 0 11 70 



 

3 2 12 6 0 20 86 

 

10. Bursele sociale au fost alocate în număr de: 

a. CTI-RO: 87 burse sociale; 

b. CTI-EN: 14 burse sociale; 

c. IS: 109 burse sociale; 

d. INFO: 30 burse sociale; 

e. MASTER: 22 burse sociale; 

11. În cazul anilor terminali, atât pentru ciclul licență, cât și pentru cel de master, bursele se 

acordă doar până la susținerea examenului de finalizare studii și a lucrării de licență 

respectiv disertație; 

12. Bursele vor fi acordate în limita bugetului disponibil, iar în cazul unui deficit sau surplus, 

se vor echilibra prin transfer de fond între ani sau specializări, obiectivul fiind ca fiecare 

fond distribuit să fie alocat cât mai aproape de suma aferentă numărului de studenți 

bugetați; 

13. Buget rămas înainte de contestații: 38.938 lei; 

14. Bugetul rămas va fi folosit pentru soluționarea eventualelor contestații. Dacă nu vor  exista  

contestații, banii vor fi alocați pentru extinderea listelor de burse acolo unde pot fi 

modificate pragurile respectând încadrarea în buget. 


