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CRITERII DE DEPARTAJARE ȘI ACORDAREA BURSELOR DE
PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ






1. Alocarea burselor
Comisia de alocare a burselor propune următoarea împărțire a fondului de
burse pentru anul universitar 2016-2017:
1% burse de performanță științifică
10-12 % burse de merit
67 – 74% burse de studiu
15-20 % burse sociale
Alocarea burselor se va realiza proporțional cu numărul de studenți bugetați de la
fiecare an de studiu și de la fiecare specializare.
2. Criterii de departajare în caz de medie egală.
Comisia de alocare a burselor propune următoarele criterii de departajare în
caz de medie egală:

Pentru programele de studii de licență:
Anul

II

Primul criteriu de
departajare
Nota la prima probă scrisă
la bacalaureat
Media de la bacalaureat

III

Media din anul I de studii

I

Al doilea criteriu de
departajare
Nota la cea de-a doua probă
scrisă la bacalaureat
Nota la prima probă scrisă
la bacalaureat
Media la bacalaureat

Pentru programele de studii de master:
Anul
I
II

Primul criteriu de
departajare
Media obținută la examenul
de licență
Media obținută la admitere

Al doilea criteriu de
departajare
Media anilor de studii
Media obținută la examenul
de licență

3. Acordarea bursei de performanță științifică
Criteriile de acordare sunt media și performanța științifică în conformitate cu
Art. 8.3. din Metodologia de acordare a burselor aprobată de Senatul
Universității din București.
La categoriile de activități punctate în metodologie se adaugă și:
 rezumate publicate în volumele unor manifestări științifice naționale și
internaționale;
 implicarea în proiecte de cercetare derulate în cadrul centrelor de cercetare din
Facultatea de Geografie;
 alte activități științifice relevante.
Comisia va evalua relevanța științifică a materialelor prezentate în dosar. Se va lua în
considerare includerea în categoria cea mai favorabilă candidatului.
Comisia de acordare a burselor își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare
studenților care solicită bursă de performanță științifică și bursă socială.
Comisia de acordare a burselor
Lect.univ.dr. Mioara Clius – Președinte
Dr. Alexandrina Rezaei – Secretar Șef
Student Alina Simion – membru
Student Bianca Laura Erimia – membru
Student Georgiana Gașpar – Membru

