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                                              Nr. 241/14.03.2017 

 

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică 

cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – 

ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă 

 

- Aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 - 

 

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii 

licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, au fost aprobate următoarele amendamente: 

 

1. Media minimă de acordare a burselor de performanţă în semestrul II al anului universitar 

2016/2017 este 9,00 (nouă); 

2. Componenţa Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivel de 

facultate: 

PREŞEDINTE: 

Conf. univ. dr. Motogna Simona - prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti 

MEMBRI:  

Pop Liliana Elena - Secretar şef facultate/Administrator şef facultate 

Avram Violeta - Cancelarul studenţilor 

Tecsi Andrei - Studentul senator 

Racz Balazs - reprezentantul în Consiliul facultăţii al liniei maghiare 

 

3. Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de 24 

martie 2017, ora 12:00. 

4. Studenţii care se încadrează pentru acordarea burselor de ajutor social şi pe caz medical pot 

să îşi depună cererea de acordare şi actele doveditoare începând cu data de 16 martie 2017 

până la data de 24 martie 2017 (în zilele lucrătoare) între orele 9:00-12:00 la Secretariatul 

facultăţii.  

5. În perioada vacanţelor beneficiază de burse acordate din alocaţiile bugetare şi cele 

speciale de ajutor social: 

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie 

plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 

b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de  diabet, 

boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astmă bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli 

rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză 

chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 

anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice 

c) studenții bursieri care prezintă un certificat de handicap permanent grav sau accentuat, cu 

excepţia ultimului semestru al ciclului de licenţă sau master 



 

 

Studenţii care se încadrează în situaţiile enumerate mai sus, pot să îşi depună actele 

doveditoare până la data de 24 martie 2017 ora 12:00. 

 

 

 

 

Decan, 

      Prof.dr. Adrian Petruşel 


