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DECIZIE
privind acordarea Burselor de Performanţă, Merit I şi Merit II
Biroul Executiv al Facultăţii de Energetică, întrunit în şedinţa din 25 aprilie 2017 a
stabilit următoarele reguli şi criterii privind acordarea burselor de performanţă, merit I şi
merit II:
1. Criteriile de bază avute în vedere la acordarea burselor de Performanţă, Merit
I şi Merit II, în limita fondurilor disponibile, sunt în ordine:
- Promovabilitate (student integralist);
- Media generală a semestrului/anului anterior avut în vedere la calculul
mediei pentru acordarea bursei.
2. Pentru fiecare program de masterat şi an de studii se acordă maxim 2 burse
(din categoria celor de Merit I şi Merit II), cu condiţia ca media avută în vedere
la calculul bursei să fie cel puţin 9 (nouă).
3. Distribuţia fondurilor aferente burselor de Performanţă, Merit I şi Merit II se
face în următoarele etape :
- în prima etapă se stabilesc bursele de Performanţă şi Merit I pentru toţi
anii de studii (licenţă şi master cu respectarea punctului 2 din decizie);
- în etapa 2 se stabilesc (dacă este cazul după prima etapă) bursele de
merit II pentru programele de master, cu respectarea punctului 2 din prezenta
decizie;
- fondul de burse rămas disponibil după primele 2 etape se alocă burselor
de merit II pentru studenţii de la licenţă, proporţional cu numărul de studenţi
din fiecare an de studii. Dacă suma alocată unui an de studii nu poate fi
acoperită datorită restricţiilor de medie, diferenţa se repartizează între ceilalţi
ani de studii.
4. Departajarea studenţilor în cazul mediilor egale se face după media anului
anterior celui care s-a avut în vedere la calculul bursei, iar pentru anul I se are
în vedere media de la concursul de admitere.
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