
FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
7.11.2022 SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR DEPUSE LA ACORDAREA BURSELOR

Cod Unic Specializare
Anul 

de 
studiu

Media Numar 
credite

Doresc 
reevaluarea 

acordarii 
bursei de

Motivele contestatiei Rezolutie contestatie

1521
Matematica informatica (in limba 
engleza) 1 7,38 0 merit

Luand in considerare mediile de intrare de 
anul acesta, comparativ cu cele de anul 
trecut, cu mediile  numarul de posibili 
bursieri de la alte profile, precum 
matematica romana, , matematica 
informatica maghiara, matematica 
maghiara(unde ultima medie din lista de 
posibili bursieri este 5,57, contrar 
regulamentului), consider ca media mea este 
una acceptabila, care se incadreaza in 
cerinteele pentru bursa. Astfel, solicit bursa 
de merit.

Nu s-a ajuns la media dvs. Ultima medie de 
acordare a bursei de merit a fost 8.45. 

Respins

4Y117890
Matematica informatica (in limba 
engleza) 2 5,5 48 ajutor social

Venituri mici. Parintii mei intretin doua 
studente .

solutionata problema
Admis

5Y113371 Matematica informatica 1 8,68 - merit
Consider ca ma incadrez in cerintele de a 
primi bursa de merit

Nu s-a ajuns la media dvs. Ultima medie de
acordare a bursei de merit a fost 8.7. Respins

2Y109049
Metode moderne in predarea 
matematicii 1 9,42 30 merit Medie de admitere la master foarte buna

La specialiarea MMPM a fost acordată o
singură bursă de merit. Media studentului care
a  primit bursa este 9.74. Respins

3Y95744
Inginerie  software (in limba 
engleza) 1 9,3 30 merit Media 9,3 Ultima medie de acordare a bursei a fost  9.31. Respins

5Y115555 Informatica 1 9,55 - merit
Consider ca am o medie mare, fiind printre 
primii 50 de la specializarea mea. ultima medie a fost 9.63 Respins

3Y109063 Informatica 3 9,20 30 merit

1. Consider ca media mea se incadreaza in 
limita acordarii burselor de merit anul acesta
2. Conform listelor din anul precedent, la 
aceasta medie in anul 3 semestrul 1 s-a dat 
bursa
3. Mi se pare nedrept ca la acelasi an de 
studiu cei care sunt la specializari mate-info 
sau mate sa 
primeasca burse la medii mult mai mici, doar 
pentru ca la ei nu exista aceeasi performanta 
sau 
concurenta.( adica, spus mai direct, unii 
pierd timpul aproape tot anul si iau bursa cu 
8, iar altii 
invata non stop si depun tot efortul si nu iau 
bursa de merit nici cu ce medie iau altii 
bursa de 
performanta <cunosc caz real>

ultima medie de acordare a fost 9.20.Sunt 8 
studenti cu aceasta medie,s-au facut 
departajari iar in sem anterior,  are media 9. 
Din cei  8 studenti au primit bursa de merit 2 
studenti cu media in sem.anterior de 9.80 si 
9.20

Respins

IN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2022/2023



4Y112683
Matematica informatica (in limba 
maghiara)

2022/2
023 9.83 30 performanta

1 . Conform art. 11, alin. 4(b) din 
Regulamentul privind acordarea burselor 
pentru 
studenti�(Fiecare an si program de studiu 
dintr-o facultate poate sa beneficieze de cel 
putin o 
bursa de performanta din alocatiile 
bugetare, cu exceptiia cazurilor in care cea 
mai mare medie 
din programul de studiu. an este mai mica 
decat media minima pentru bursele de 
performanta, 
stabilita de catre Consiliul facultatii, ar 
trebui sa beneficiez bursa de performanta, 
deoarece eu sunt primul la specializarea 
noastra in ierarhia dupa medie.
2. Media obtinuta ar trebui sa aiba o 
pondere mai considerabila decat numarul 
studentilor 
in cadrul distribuirii burselor de 
performanta, asfel contribuind la diminuarea 
discriminarii specializarii cu numar redus de 
studenti.
3. Eu sunt primul, cu media 9.83, din toate 
specializarile pe linia maghiara, anul 2, in 
ierarhia dupa medie pe semestrul 2.

Conform procentului raportat la numarul 
studentilor bugetati este de 0,41 si nu s-a putut 
acorda bursa de performanta. Regula este ca 
tot ce depaseste 0,50 sa se rotunjeasca in sus, 
iar ceea ce este sub 0,50 , se rotunjeste in jos.

Respins

Df94Rcd7
Inginerie  software (in limba 
engleza) 2 9.03 30 merit

1. Mobilitate de studiu Erasmus+ in 
semestrul precedent (semestrul al II-lea al 
anului universitar 2021/2022)
2. Media in cadrul universitatii Erasmus+ 
1.86 cu sistem de notare 1-3,4 (una dintre 
materii DOAR cu credit “ nu se ia in 
considerare pentru media finala), echivalata 
cu 9.03 in cadrul UBB 
3. Pentru 30 credite, 7 materii in cadrul 
universitti Erasmus+ si doar 4in cadrul UBB

Ultima medie de acordare a bursei a fost  9.53.

Respins

Fd53QeNm
Inteligenta computationala 
aplicata (in limba engleza) 2 10 30 performanta

Am obtinut media 10.00 pe semestrul 
precedent, eligibil pentru primirea bursei de 
performanta.

La specialiarea ICS II au fost acordate 2 burse 
de performanță și 6 burse de merit. Intrand  la 
departajare, avand cea mai mică medie pe 
semestrul I, anul I (9,066). Media celor care au 
primit burse de performanță, pe sem I, anul I, a 
fost 10. Respins

3Y128886
Inginerie  software (in limba 
engleza) 1 8.77 - merit

1) Am media cu mult peste ultima medie 
eligibila pentru burse
2) Cererea depusa pentru bursa de merit a 
fost receptionata ca si valida
3) Sunt inclus pe lista posibililor bursieri pe 
acest semestru

Ultima medie de acordare a bursei a fost 9.31.

Respins



4Y110476 Informatica (in limba engleza) I 9,08 - merit Medie admitere mare

Nu s-a ajuns la media studentului. Ultima
medie de acoordare a bursei de merit a fost
9.55. Respins

k6F4ZiYw
Inginerie  software (in limba 
engleza) 2022 9.5 30 merit Reevaluare conform mediei/nr credite

La specializarea IS II  au fost acordate 4 burse 
de performanță și 11 burse de merit. Ultima 
medie a fost 9,53. Respins

4Y113024 Matematica 2 9,00 32 merit

Conform clasamentului cu posibilii bursieri, 
pozitia mea in tabel si media mea se 
incadreaza pentru acordarea bursei, intrucat 
s-au obtinut deja burse de merit cu aceeasi 
medie si pentru pozitii inferioare din tabelul 
mentionat

S-a facut departajare pana la media sem. 1,

2021-2022. Respins

5Y112839
Matematica informatica (in limba 
engleza) 1 8.45 32 merit Criteriul mediei

S-a facut departajare pana la criteriul 1 de la
admitere. Respins

2Y109607
Inteligenta Computationala 
Aplicata (in limba engleza) 1 9.39 60 merit

1. �Consider ca am avut o medie de 
admitere (cea din sesiunea iunie-iulie, in 
cadrul facultatii noastre) suficient de mare 
pentru a primi bursa de merit (9.39, sunt al 
13-lea in ierarhia specializarii mele, 
Inteligenta Computationala Aplicata) 
2. �

La specializarea ICA anul I au fost acordate 7 
burse de merit. Ultima medie a fost 9.57.

Respins

5Y110928 Informatica (in limba germana) 1 8.4 - merit

parinti divortati
salariu mic pe familie
nu locuiesc in Cluj,iar transportul si chiria 
costa multi bani
mai am si un frate care trebuie intretinut

Ultima medie de acordare a bursei a fost 8.55.

Respins

4Y125134
Metode moderne in predarea 
matematicii II 9 60 performanta

Media mea din semestrul al doilea din anul I 
la master in anul universitar 2021-2022 este 
9.00, media necesara pentru bursei de 
performanta.

După repatizarea fondului de burse, la 
specializarea MMPM anul II, a fost acordată o 
bursă de performanță și 4 burse de merit. 
Studentul care a primit bursă de performanță 
are media 9.50.  Respins

Dd3t8A2Y
Inteligenta Computationala 
Aplicata (in limba engleza) I 7.19 - merit

Posibilitatea incadrarii in standardele pentru 
acordarea bursei de merit.

Dupa repartizarea fondului de burse, la 
specializarea ICA anul I, au fost acordate 7 
burse de merit. Ultima medie a fost 9.57. Respins

5Y116651 Informatica 1 9.57 - merit - ultima medie a fost 9.63 Respins

3Y111997 Matematica  (in limba maghiara) III 8,00 30 merit
media mea indeplineste cerintele,  As avea 
nevoie de bursa

Dupa repartizarea fondului de burse, la
specializarea MM anul III, au fost acordate 1
bursa de performanta si 3 burse de merit.
Ultima medie a fost 8.33. Respins

2623 Baze de date 1 7.86 30
performanta;
merit Repartizarea fondului de bursa

Ultima medie de acordare a bursei de merit la 
specializarea BD anul I este 8,53. Respins

4Y114716 Matematica informatica 2 7,4 222 merit

Indeplinesc conditiile necesare in vederea 
acordarii bursei de merit intrucat media 
(7,4) este mai mare decat 7

Nu s-a ajuns la media studentei. Ultima medie

de acoordare a bursei de merit a fost 7.60. Respins

2Y109257 Baze de date 1 8.13 - merit Repartizare fonduri burse sociale
Ultima medie la care s-a acordat bursă de 
merit a fost 8.53. Respins

4Y111100
Matematica informatica (in limba 
maghiara) 2 9.6 30 performanta

Indeplinesc cererile date pentru bursa de 
performanta

La specializarea Matematica informatica
maghiara conform repartizarii fondului de
bursa, s-a acordat o bursa de merit. Ultima
medie de acordare a bursei este 9.83. Respins



4Y117560 Informatica (in limba engleza) 2 8.33 30 merit

Solicit acordarea bursei de merit. Am facut 
un calcul pe baza listei cu mediile din 
semestrul actual si a numarului de burse pe 
semestrul acesta si ma incadrez in intervalul 
mediilor petru acordarea bursei de merit.

Nu s-a ajuns la media studentului. Ultima

medie de acordare a bursei de merit a fost

8.50. Respins

3Y111645 Informatica (in limba engleza) 3 9,20 30 merit

Medie mare, venit suplimentar ce mi-ar 
facilita concentrarea pe activitatea 
universitara, medie mare pe semestrul 3

Facandu-se departajarea la medii egale de
9,20, media semestrului anterior Nu s-a ajuns
la media studentului. Ultima medie de
acordare a bursei de merit a fost 9.40. Respins

5Y109706 Informatica (in limba engleza) 1 9.5 - performanta Media

Nu s-a ajuns la media studentului. Ultima
medie de acoordare a bursei de merit a fost
9.55. Respins

5Y110042 Matematica 1 8.18
Nu 
exista merit Media

Nu s-a ajuns la media studentei. Ultima medie

de acordare a bursei de merit a fost 8.25. Respins

5Y111934
Matematica informatica (in limba 
engleza) 1 8.2

(primul 
semestr
ul din 
primul 
an) merit

Solicita acordarea bursei de merit. Medie 
mare de admitere, clasat pe un loc favorabil

Nu s-a ajuns la media lui. Ultima medie de

acoordare a bursei de merit a fost 8.45. Respins
3Y111012 Informatica (in limba engleza) 3 9.4 33 merit verificarea criteriilor de departajare Are bursa de merit Respins

4Y109121 Matematica informatica 2 7,6 228 merit

Rezultate bune la disciplinele prevazute in 
programa, participare activa la seminarii si 
cursuri, buna comunicare educationala cu 
cadrele didactice, prezente integrale.

Are bursa de merit

Respins

3Y110675 Matematica 3 9,20 30
performanta;
merit Sunt trecute in contestatie

Nu s-a ajuns la media studentului. Ultima
medie de acordare a bursei de merit a fost
9.23. Respins

5Y113234 Informatica 1 9.53 - merit media de admitere este peste 9.50 ultima medie a fost 9.63 Respins

3Y113666 Matematica informatica 3 7,23 30 merit Medie eligibila pentru bursa de merit

Nu s-a ajuns la media studentei. Ultima medie

de acordare a bursei de merit a fost 7.40. Respins

5Y113102 Informatica (in limba engleza) 1 9.1 0 merit

Consider ca media mea se incadreaza in 
intervalul mediilor pentru acordarea bursei 
de merit.

Nu s-a ajuns la media studentului. Ultima
medie de acordare a bursei de merit a fost
9.55. Respins

5Y111819 Informatica 1 9.45 0 merit

Consider ca media mea se incadreaza in 
intervalul mediilor pentru acordarea 
burselor de merit

ultima medie a fost 9.63

Respins

3Y119326 Informatica (in limba engleza) 3 10 30 performanta
Media 10 an 2, semestru 1. Media 10 an 2, 
semestru 2.

S-a facut departajare pana la media sem. 1-
2021-2022. Respins

5Y116295 Informatica 1 9.35 0 merit

Media minima de acordare a burselor de 
merit este 7,00, iar eu indeplinesc aceasta 
conditie

ultima medie a fost 9.63

Respins

n2E7Kjo9 Sisteme distribuite in internet II 7,50 30 merit

Conform mediei ma situez pe pozitia a 
saptea in lista studentilor eligibili pentru 
bursa

Ultima medie de acordare a bursei a fost nota 
8.00. Respins



3Y115887 Matematica  (in limba maghiara) 3 10 30 performanta

1. Media mea este 10, cea mai mare medie 
care poate fi obtinuta. 
2. Media mea este egala cu media primei 
studente de la aceeasi specializare, care a 
primit bursa de performanta.
3. Sunt in prima 10% in cadrul specializarii 
mele.

S-a facut departajare pana la media sem. 2-
2021-2022.

Respins

3Y109555 Informatica 3 9.2 30 merit
Colegi cu medie identica au primit bursa de 
merit 

ultima medie de acordare a fost 9.20.Sunt 8 
studenti cu aceasta medie,s-au facut 

departajari, iar in sem. anterior Nica are media 
8.60. Din cei 8 studenti  au primit bursa de 

merit 2 studenti cu media in sem. anterior de 
9.80 si 9.20 Respins

5Y115705 Informatica I 9.55 - merit Media mare obtinuta. ultima medie 9.63 Respins

5Y112391 Informatica (in limba engleza) 1 9.4 - merit

Consider ca media mea de la examenul de 
admitere este destul de mare pentru a se 
incadra la bursa de merit

Nu s-a ajuns la media lui. Ultima medie de

acoordare a bursei de merit a fost 9.55. Respins

3Y98562 Baze de date 1 8,44 30 merit medie buna, pozitie favorabila in clasament
Ultima medie de acordare a bursei a fost nota 
8.53. Respins
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