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CCRRIITTEERRIIII  DDEE  AATTRRIIBBUUIIRREE  AA  BBUURRSSEELLOORR  DDEE  MMEERRIITT 

îînn  sseemmeessttrruu  IIII  aall  aannuulluuii  uunniivveerrssiittaarr  22002222//22002233    

ppeennttrruu  ssttuuddeennțțiiii  FFaaccuullttăățțiiii    ddee    ȘȘttiiiinnțțaa    şşii  iinnggiinneerriiaa    mmaatteerriiaalleelloorr  
 
În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de 
sprijin material aprobat în şedința Senatului Universității Transilvania din Braşov 
din data de 23.11.2022, Consiliul Facultății de Ştiința şi ingineria materialelor a 
aprobat în şedința din data de 23.02.2023. următoarele criterii complementare 
pentru acordarea burselor: 
 

1. Fondurile repartizate Facultății S.I.M. pentru diferitele categorii de bursă 
se vor împărți pe ani de studiu şi programe de studiu, proporțional cu 
numărul de studenți. Numărul studenților beneficiari de bursă  se 
calculează ca raport între fondul care revine grupei de studenți şi 
cuantumul bursei stabilit de Senatul Universității.  

2. Având în vedere că fondurile pentru burse şi protecție socială a 
studenților se alocă de către MEN, prin contractul instituțional, în funcție 
de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, fără taxă de 
studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9), la atribuirea tuturor categoriilor de 
bursă au prioritate studenții fără taxă de studiu. Studenții cu taxă vor 
primi bursă numai dacă rămân fonduri după ce s-au atribuit burse tuturor 
studenților eligibili fără taxă de studiu.  

3. Comisia de burse pe facultate poate modifica distribuția fondului de 
burse în facultate şi anume: în cazul în care fondul de burse alocat pentru 
un program de studiu, respectiv an de studiu nu s-a consumat integral, 
suma rămasă se poate aloca pentru alt program de studiu/an de studiu. 

4. Conform articolului 30 din Regulamentul privind acordarea de burse şi 
alte forme de sprijin material al Univeristății Transilvania din Braşov, în 
situația în care ultima medie de acordare a unei burse de merit la un an 
de studiu/program de studiu este deținută de doi sau mai mulți studenți 
şi nu sunt fonduri suficiente pentru a le acorda bursă tuturor studenților 
eligibili, pentru acordarea acestei burse departajarea  se va face pe baza 
următoarelor criterii: 1. studenții orfani sau cei care se încadrează la 
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cazurile sociale grave au prioritate; 2. media anului universitar precedent 
(pentru studenții din anii II-IV); 4. media obținută la examenul de 
admitere; 5. media obținută la examenul de bacalaureat (pentru studenții 
de la licență), respectiv media obținută la examenul de diplomă/licență 
(pentru studenții de la master), 6. media anilor de studiu de la domeniul 
de licență (pentru studenții de la master), 7. media anilor de studiu de la 
liceu. 

 
Pentru alte reglementări studenții sunt rugați să citească cu atenție 
Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material al 
Univeristății Transilvania din Braşov, care se află pe site la adresa: 

https://unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-
hotarari/regulamentele-
universitatii/studenti/Regulament_burse_23.11.2022.pdf 

 
COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL 
FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR 

 prof.dr.ing. Alexandru PASCU – prodecan – preşedinte 
 Enikő SZÁSZKA – secretar şef facultate – membru 
 Andreea Cristina MUȘAT – student - membru 
 Vasilică GUȚOIU – student senator – membru 
 


