Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară

CRITERII SPECIFICE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL CADRU PRIVIND
ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN
MATERIAL (R 53)
I. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL
Informațiile cu caracter general privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin
material sunt prevăzute în REGULAMENTUL CADRU PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL ÎN UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL
MARE” DIN SUCEAVA (R53).
II. INFORMAȚII SPECIFICE
Studenții de la învățământ cu frecvență pot primi burse de performanță, burse de merit,
burse sociale, burse sociale ocazionale și burse speciale.
Fondul de burse se împarte astfel: maxim 5% burse de performanță, maxim 5% burse
sociale ocazionale, maxim 2 % burse speciale și maxim 31% burse sociale. Fondul de burse se
distribuie pe ani și pe programe de studiu în funcție de numărul de studenți bugetați. În cazul în
care rămân fonduri nealocate acestea se distribuie la celelalte programe de studiu până la
epuizarea fondului total de burse.
Bursa de performanţă se atribuie, la cerere, studenților integraliști la începutul fiecărui
semestru în limita a 5% din fondul total de burse și care au realizat cumulativ următoarele
cerințe:
a. au rezultate deosebite la învățătură, media minim 9,00;
b. s-au distins prin performanţe ştiinţifice deosebite (pe baza punctajului obţinut conform
Anexei 1 a Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material
în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava).
c. acumulează cel puțin 150 de puncte conform Anexei 1
d. nu au sancţiuni conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor.
Cererile studenţilor, însoţite de documentele doveditoare se vor depune la secretariatul
facultății, în termenul stabilit de conducerea facultății. Ierarhizarea studenților se face pe baza
punctajelor obținute conform Anexei 1. În cazul punctajelor egale, departajarea se face pe baza
următoarelor criterii:
a. Media generală ponderată;
b. Punctajul obținut la criteriul 4 din Anexa 1;
c. Punctajul obținut la criteriul 5 din Anexa 1.
Bursa de merit se acordă prin concurs studenţilor integralişti, de la ciclul de studii de
licenţă și masterat, după atribuirea burselor de performanţă, pe baza rezultatelor deosebite la
învățătură. Bursele de merit se acordă semestrial în ordinea descrescătoare a mediei generale
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ponderate obținute în anul/semestrul precedent de studiu, de la media maximă 10 până la media
minimă 8,00 (inclusiv), în funcţie de fondul alocat.
Cuantumul bursei de merit se diferenţiază în raport cu media obţinută, astfel:
1. media generală ponderată 10 – bursa de merit tip A
2. medii între 9,50 și 9,99 inclusiv, până la epuizarea fondului de burse – bursa de merit tip B
3. medii între 9,00 și 9,49 inclusiv, până la epuizarea fondului de burse – bursa de merit tip C
4. medii mai mici de 9,00, până la epuizarea fondului de burse – bursa de merit tip D.
Departajarea studenților cu aceeași medie ponderată în cadrul aceluiași program și an de
studiu se va face după următoarele criterii:
A Pentru anul I de studiu, semestrul I, studii universitare de licență:
1. Media generală a examenului de Bacalaureat
2. Cea mai mare notă obținută la probele scrise ale examenului de Bacalaureat
B Pentru anul I de studiu, semestrul I, studii universitare de masterat:
1. Media examenului de diplomă/licență
2. Media ponderată a anilor de studii universitare de licență
C semestrul I, anii II-IV, studii universitare de licență, anul II studii universitare de masterat și
semestrul II pentru toți anii de studiu:
1. Nota obținută la disciplina cu cele mai multe credite
2. Media ponderată a semestrului anterior
3. Media ponderată a anului anterior
Bursa socială se acordă, la cerere, în limita fondurilor alocate (maximum 31% din
fondul total alocat facultăţii), începând cu anul I de studiu, studenţilor care au promovat la
începutul anului universitar/începutul semestrului al II-lea. Bursa socială se atribuie la cerere,
studenților promovați la începutul fiecărui semestru. Dosarul pentru bursa socială trebuie să
cuprindă documentele justificative prevăzute în art. 10, alin 2 din Regulamentul cadru privind
acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava.
Bursa socială ocazională în maxim de 5% din fondul total de burse se acordă conform
art. 11 din Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material în
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Bursa specială se poate acorda, la cerere, studenţilor integralişti, în limita a 2% din
bugetul total de burse, într-o singură tranșă. Bursa specială se acordă pentru implicarea în
activități de voluntariat în interesul facultății. Evaluarea activităților de voluntariat, în interesul
facultății, se va face pe baza celor înscrise în Fișa de evaluare (anexa 2) și a documentelor depuse
de student. Validarea punctajului pentru voluntariat se realizează de conducerea facultății. Se vor
lua în calcul doar activitățile desfășurate în semestrul anterior cererii. Dosarele se depun, în
maximum 30 de zile lucrătoare de la începutul semestrului, la Serviciul Secretariat al Facultății
de Inginerie Alimentară.

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian OROIAN

M.A.O./E.B./1 ex.
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ANEXA 1
GRILĂ PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSEI DE PERFORMANŢĂ
LA NIVELUL FACULTĂȚII
Nume și prenume student: __________________
Anul de studii: ________
Programul de studii: ________________
Nr.
Criterii/Activităţi Punctaj
Criterii/Activităţi
Justificări detaliate pentru
Punctaj
Punctaj
activitate,
perioada
de
desfăşurare,
calculat
acordat
crt.
Punctaj
de
de CABF
premiul obţinut
student
1
Media generală ponderată
Media x 10
2
Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, brevet, 40/30/20/10 *80
contract (străinătate/ internaţional/ naţional/ local)*
pentru articol ISI
3
Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice sau 40/30/20/10
participarea la concursuri studenţeşti (străinătate/
internaţional/ naţional/ local)*
4
Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel 80(I)/70(II)/60(III)/
internaţional (categorie premiu)*
50(M)
5
Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel 60(I)/50(II)/40(III)/
naţional (categorie premiu)*
20(M)
6
Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel local 40(I)/30(II)/20(III)/
(categorie premiu)*
10(M)
7
Publicarea unui articol într-un cotidian (internaţional/ 30/20/10
naţional/ local )*
TOTAL punctaj obținut:
*Punctajul obținut se împarte la numărul de autori
Data________________ Semnătura studentului ________________
Data________________ Semnătura membrilor CABF ________________
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ANEXA 2
FIȘĂ DE EVALUARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SPECIALE PENTRU IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT ÎN
INTERESUL FACULTĂȚII
Nume și prenume student: __________________
Anul de studii: ________
Programul de studii: ________________
Nr. crt. Activitatea de voluntariat

Perioada de
desfășurare
a activității

Nr. de ore
pentru activ.
de voluntariat

Avizat – responsabil activitate
Nume și prenume

Validare
Punctaj
Funcția Semnătura conducere acordat de
facultate
CABF

Punctajele pentru voluntariat se acordă proporțional cu numărul de ore efectuate pentru fiecare acțiune, pentru 1 oră acordându-se 1 punct pentru
activitățile în interesul facultății.

Data________________
Data________________

Semnătura studentului ________________
Semnătura membrilor CABF ________________
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