Aprobate în şedinta
Consiliului Facultăţii din data
de 18 octombrie 2021

Criterii generale de acordare a burselor pe semestrul I, 2021/2022
Avizate în ședința Biroului Consiliului Facultății din data de
12.10.2021
Bursele vor fi atribuite în semestrul I la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, conform Procedurii de acordare a burselor pentru studenții de la
ciclurile de licență și master, de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”din Iași, începând
cu anul universitar 2021/2022, cod TUIASI

PO.PRS.03. Atribuirea acestora se va face în

cuantum variabil în funcţie de media fiecărui student, în vederea stimulării competiţiei pentru
performanţă.
Bursele de performanţă – se acordă 1 la 500 de studenţi, pentru o perioada de 12 luni
consecutive, prin concurs și se atribuie studenţilor care se încadrează în următoarele cazuri:
a) şi-au îndeplinit toate obligaţiile didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60
credite/an universitar);
b) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiţia ca media generală a anului
precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel master;
c) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri
profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni
ştiinţifice.
Bursele de merit - se acordă studenţilor promovaţi integral şi care au realizat medii
cuprinse între 10 – 8,25, după cum urmează:
- pentru studenţii din anul I, studii universitare de licenţă, se acordă burse de la
media 9,10;
- pentru studenţii anilor II-III, studii universitare de licenţă, se acordă burse în
cuantum variabil, funcţie de media fiecărui student, în vederea stimulării competiţiei pentru
performanţă, de la media 8,25;
- pentru studenţii din anul IV, studii universitare de licenţă, se acordă burse de la media
8,50;
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- pentru anul I, studii universitare de masterat se acordă burse de la media 9,84
cuantumul burselor se stabileşte pornind de la media obţinută de student din care se scad 0,6
puncte.
-pentru anul II, studii universitare de masterat, bursele se acordă de la media 9,50,
cuantumul burselor se stabileşte pornind de la media obţinută de student din care se scad 0,6
puncte.

Bursele sociale – se acordă studenţilor promovaţi integral sau prin credite, având medii
strict mai mici de 8,25 pentru anii II, III şi media 8,50 pentru anul IV, studii de licență,
studenţilor din anul I cu media de admitere strict mai mică de 9,10, studenţilor de la
masterat cu media strict mai mică de de 9,84 pentru anul I şi 9,50 pentru anul II,
îndeplinind prevederile legale privind venitul net / membru de familie, precum şi celor care au
făcut dovada că sunt bolnavi prin depunerea actelor medicale.
Dosarele medicale depuse pentru obținerea bursei medicale vor conține certificat
medical eliberat de medicul specialist/de familie, vizat la Dispensarul Tudor Vladimirescu,
copie carte de identitate, extras de cont și cererea de obținere a bursei.

Observaţie:
1.
Pentru studenţii bursieri, membri în Senat şi în Consiliul Facultăţii, se acordă
bonificaţii la stabilirea mediei pentru calcularea cuantumului bursei, 0,5 şi
respectiv 0,25 puncte.

Decan,
Prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu

Secretar şef,
Ing. Daniela Bărbuţă
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