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Criterii de acordare şi revizuire a burselor pe semestrul al II-lea, 2016/2017
Propuse spre a fi avizate în şedinta Consiliului Facultăţii
Bursele au fost atribuite/revizuite în semestrul al II-lea, la Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, conform ”Procedurii privind
acordarea burselor pentru studenţii români, din Uniunea Europeană, spaţiul
economic european şi confederaţia elveţiană, cursuri cu frecvență, cu şi fără taxă,
ciclurile de studii licenţă şi masterat de la Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi”, cod TUIASI.POB.46. Atribuirea acestora s-a făcut în cuantum
variabil în funcţie de media fiecărui student, în vederea stimulării competiţiei pentru
performanţă.
Bursele pentru stimularea performanţelor universitare (burse de performanţă, merit,
de studiu şi sociale) se acordă/revizuiesc după cum urmează:
1.
Bursele de performanţă – acordate numai studenţilor din anii II, III şi IV din
ciclul de studii universitare de licenţă şi masteranzilor din anul II de studii universitare
de masterat, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60
pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel masterat.
Bursa de performanţă se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an
universitar şi se revizuieşte după sesiunea din iarnă, când Comisia de atribuire a
burselor poate hotărî retragerea bursei acelor studenţi care nu au obţinut rezultate
profesionale corespunzătoare. Au fost acordate 2 burse de performanţă în cuantum
lunar de 780 de lei, ambele la studii universitare de licență, anul IV.
2. Bursele de merit se acordă în sem. al II-lea studenţilor din anii II-IV, studii de
licenţă, care şi-au îndeplinit integral obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ,
realizând pentru sem. I cel puţin media 9,50.
Bursele de merit se revizuiesc după cum urmează:
 Se acordă bursa de merit studenţilor din anii II-IV care au promovat integral
obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ, realizând pentru semestrul I mediile
prevăzute la punctul 1.
 Îşi menţin bursa de merit studenţii din anii II-IV care la finele sesiunii de iarnă au o
probă nepromovată (examen, colocviu, verificare pe parcurs sau proiect). Pentru
aceştia se iau în calcul celelalte probe, cu respectarea condiţiei de medie, prevăzută la
punctul 1.
 Studenţii care au o probă nepromovată vor fi penalizaţi cu 0,1...0,7 puncte la
calcularea mediei, pentru stabilirea cuantumului bursei, proporţional cu numărul
creditelor alocate disciplinei nepromovate.

Acordarea şi revizuirea burselor de studiu
3. Bursele de studiu se acordă studenţilor din anii I-IV şi masterat care şi-au îndeplinit
integral obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ, realizând pentru sem. I cel puţin
media 7,50. Studenţii de la masterat trebuie să realizeze minimum media 8,50.
Bursele de studiu se revizuiesc după cum urmează:
Îşi menţin bursa de studiu în semestrul al II-lea 2016/2017 studenţii din anul I-IV şi
masterat care au promovat integral obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ,
realizând pentru semestrul I mediile prevăzute la punctul 3.
Îşi menţin bursa de studiu în semestrul al II-lea studenţii din anii I-IV care la finele
sesiunii de iarnă au o probă nepromovată (examen, colocviu, verificare pe parcurs
sau proiect). Pentru aceştia se iau în calcul celelalte probe, cu respectarea condiţiei de
medie, prevăzută la punctul 3.
Studenţii care au o probă nepromovată vor fi penalizaţi cu 0,1...0,7 puncte la
calcularea mediei, pentru stabilirea cuantumului bursei, proporţional cu numărul
creditelor alocate disciplinei nepromovate.
Studenţii de la masterat îşi pot păstra bursa de studiu doar dacă sunt promovaţi
integral şi realizează condiţia de medie de la punctul 3.
Studenţii care în semestrul I au beneficiat de bursă socială pot obţine în semestrul al
II-lea bursă de merit sau de studiu dacă promovează integral probele prevăzute în
planul de învăţământ pentru sem. I şi realizează media prevăzută pentru categoria
respectivă de bursă.
Acordarea şi revizuirea burselor sociale
Acordarea burselor sociale se poate face în condiţiile:
1. probele planificate promovate integral, media ponderată mai mică de 7,50 pentru
anii I-IV, mai mică de 8,50 pentru masterat şi sunt îndeplinite criteriile de acordare a
burselor sociale (acte sau certificat medical)
2. dacă au avut bursă de studii în semestrul I, media ponderată mai mică de 7,50, o
probă nepromovată şi sunt îndeplinite criteriile de acordare a burselor sociale (acte
sau certificat medical);
Îşi menţin bursa socială studenţii care au promovat integral probele prevăzute în
planul de învăţământ sau dacă au o probă nepromovată pentru sem. I, dacă îndeplinesc
condiţia de venit mediu lunar net / membru de familie şi au realizat media minimă
impusă pentru această categorie de bursă.
Studenţii care solicită bursă socială în semestrul al II-lea vor depune actele necesare
însoţite de formularele afişate pe site-ul facultăţii , luându-se în calcul şi venitul mediu
lunar net / membru de familie, care nu trebuie să depăşească salariul minim net pe
economie de 925 lei, pe ultimele trei luni (noiembrie, decembrie 2016 şi ianuarie
2017), corespunzător salariului minim brut pe țară garantat în plată de 1250 lei,
stabilit prin H.G. nr.1017/2015 și în conformitate cu adresa Prorectoratului
Relația cu Studenții nr. 2351/07.02.2017.
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Studenţii bolnavi TBC, care se afla in evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică,
astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular pot solicita bursa socială în baza certificatului
medical avizat de circumscripţia medicală din campusul universitar.
Departajarea studenţilor care solicită bursă socială se va face pe baza mediei obţinute la
finele semestrului I, 2016/2017.
Pentru semestrul al II-lea s-a reţinut un număr de 40 burse sociale.
Dacă nu vor exista atâtea solicitări pentru bursa socială, banii rămaşi vor fi redistribuiţi
către bursele de merit şi de studiu, ca urmare cuantumurile acestor burse se vor
modifica uşor.
Bursele de ajutor social au cuantum fix.
Valorile burselor calculate de către comisia de burse a facultăţii vor fi afişate la
avizierul facultăţii.
Observaţii:
Pentru studenţii bursieri, membri în Senat şi în Consiliul Facultăţii, se acordă
bonificaţiile din sem. I, 2016/2017, la stabilirea mediei pentru calcularea cuantumului
bursei (0,5 şi respectiv 0,25 puncte), ca obligație a participării lor la ședințe.
Pentru studenţii de la masterat, cuantumul se stabileşte pornind de la media
obţinută de student din care se scad 0,6 puncte.
Pentru studenţii care îşi menţin bursa cu o probă nepromovată, cuantumul bursei se
diminuează până la cel puţin cuantumul bursei sociale plus 1 leu.
REFERITOR LA STUDENŢII CARE AU BENEFICIAT DE GRANT
ERASMUS ÎN SEMESTRUL I
Studenţii care au avut bursă internaţională Erasmus în cadrul programului
european Erasmus + sunt integralişti dacă au promovat examenele în baza unor
acorduri bilaterale de schimburi în străinătate, pe baza foii matricole şi a echivalării
examenelor promovate, şi au obţinut toate creditele la disciplinele obligatorii şi
opţionale prevăzute în contractul de studiu pentru semestrul respectiv.
În cazul întârzierii foii matricole oficiale de la instituţia parteneră, bursa se va
atribui pe baza situaţiei şcolare din semestrul anterior plecării, cu condiţia realizării
tuturor creditelor din Learning Agreement (declaraţie pe propria răspundere sub
sancţiunea returnării bursei dacă nu se confirmă).
Decan,

Secretar şef,

Prof.univ.dr.ing. Daniela Tărniceriu

Ing. Daniela Bărbuţă
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