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METODOLOGIE  
privind acordarea burselor 

 
avizată în Consiliul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică din data de 4 martie 2022 

 

La Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, bursele se acordă în conformitate cu «Regulamentul 

privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de 

învăţământ cu frecvenţă» al Universității Babeș-Bolyai. 

 

I. Fonduri: 

 

a. Fondul de burse alocat de la bugetul statului se repartizează facultăţilor de către Comisia 

de burse pe Universitate. Fondul de burse alocat facultăţii se repartizează astfel: 

 

15% - fond pentru bursele de performanță. 

55% - fond pentru bursele de merit. 

30% - fond pentru bursele de ajutor social. 

 

Facultatea poate modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispune, cu 

excepţia fondului alocat pentru bursele sociale. 

În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta 

se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă, în proporţie de 25%, respectiv burselor de 

merit, în proporţie de 75%. 

 

Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanţă, 700 de lei pentru 

bursele de merit cu excepţia celei pentru studenţii înmatriculaţi la masteratul didactic (a cărui 

cuantum este stabilit conform prevederilor legale), respectiv 580 de lei pentru bursele sociale 

permanente. Cuantumul poate fi modificat ori de câte ori este necesar prin hotărâre a Senatului 

universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie. 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică nu are fonduri extrabugetare disponibile 

pentru a suplimenta fondul de burse, motiv pentru care acordă numai acele tipuri de burse 

care, conform legii, pot fi acordate din fonduri provenind de la bugetul de stat. 

Studenţii Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică au dreptul să solicite burse acordate de 

Universitatea Babeş-Bolyai din venituri proprii conform Art. (15) din Regulamentul de acordare a 

burselor la Universitatea Babeș-Bolyai. 

 

Dispoziţii generale: 

 

Fondul de burse destinat burselor de performanţă şi merit va fi repartizat pe specializări, 

linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cu frecvență, bugetați, cetăţeni 

români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. 

Bursele de ajutor social se acordă global pe facultate conform cu prevederile 

Regulamentului UBB. 
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Bursele din fonduri proprii în limita fondului de burse la nivel de Universitate se acordă pe 

durata unui semestru universitar. Bursele obţinute pe fiecare semestru sunt în plată pe o perioada 

de 6 luni (perioada octombrie-martie corespunzând semestrului I şi perioada aprilie-septembrie 

corespunzând semestrului II), iar studenţii înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de 

licenţă sau de master care beneficiază de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, 

li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor 

din prima sesiune prevăzută în structura anului universitar în curs.  
Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă de performanţă 

sau de merit. Excepţie fac: 

- bursele speciale (prevăzute la Art. 5 alin. (1) respectiv Art. 6 alin. (1) în Regulamentul 

UBB);  

- bursele de ajutor social cu carácter permanent (prevăzute la Art. 13 respectiv Art. 15 

în Regulamentul UBB);  

- bursele de ajutor social cu caracter ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate caz de 

deces, prevăzute la art. 13 alin. (6) în Regulamentul UBB);  

- suportul financiar ERASMUS/SOCRATES sau alte programe similare; 

care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student. 

 

Din alocaţia bugetară, studenţii cu taxă pot beneficia de burse de merit dar nu şi de burse de 

ajutor social sau de performanţă. 

 

III. Condiţiile de acordare a burselor: 

 

Pentru obţinerea unei burse de performanţă, merit sau ajutor social pot concura studenţii 

integralişti. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă 

semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi 

opţionale, prevăzute în contractul de studiu. Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire 

pedagogică ca şi a celorlalte discipline facultative nu sunt luate în calcul pentru condiţia de 

integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. Nota la limba străină (disciplină obligatorie) se va 

lua în considerare la calculul mediei. Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor 

obţinute, ponderile fiind numărul de credite acordat fiecărei discipline. 

În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii 

planului de învăţământ pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în 

calcul, pe lângă notele şi creditele disciplinelor obligatorii şi opţionale contractate conform art. 4 

alin. (1) lit. a, b şi c, notele şi creditele disciplinelor facultative asumate de către solicitant în 

contractul de studiu pentru respectivul semestru, doar la solicitarea studentului. 

În conformitate cu competenţele prevăzute la Art. 11 din Regulamentul de acordare a 

burselor la Universitatea Babeş-Bolyai, Comisia de burse pe facultate, cu aprobarea Consiliului 

profesoral din 7 mai 2015, a hotărât ca: 

- Media limită de acordare a bursei de performanţă să fie 9,50. 

- Media limită de acordare a bursei de merit să fie: 8,50 pentru toți anii de studiu și 

respectiv, toate specializările/ programele de la nivel licență și master de la ambele linii de studiu 

(română și maghiară). 
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Bursa de performanţă se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel 

licenţă şi nivel master începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu. 

 

Un student va fi luat în considerare la acordarea bursei numai dacă a depus o cerere în 

acest sens, la secretariatul facultății. 

 

Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de 

stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la una dintre instituţii, cu condiţia ca 

numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor 

prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de 

bursă. Pentru a se evita acordarea a câte două sau mai multe burse aceluiaşi student care urmează 

simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, 

atribuirea se realizează de facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru 

care optează studentul, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o Adeverinţă eliberată 

de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ 

superior) respectivă. 

Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru unul sau mai multe semestre vor 

beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii. 

 

IV. Distribuirea burselor de performanţă şi de merit: 

Repartizarea fondului de burse pentru bursele de performanţă şi de merit se face pe ani de 

studii, specializări şi linii de studii, în funcţie de numărul de studenţi care urmează cursurile cu 

frecvenţă, bugetaţi, cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. 

a. Studenţii dintr-un an de studiu se ordonează descrescător după media obţinută în 

semestrul anterior. 

b. În cazul mediilor egale, departajarea se va face conform prevederilor Art. 10, paragraf 

(6) din Regulamentul UBB privind acordarea burselor pentru studenţii la ciclurile de studii de 

licenţă şi masterat. Studenţii în cauză trebuie să ataşeze cererii de bursă acte doveditoare pentru 

departajarea conform punctului 1. din  Art. 10, paragraf (6) din Regulamentul UBB. 

c. Repartizarea începe cu bursele de performanţă şi continuă cu cele de merit, luând în 

considerare numărul de burse alocate anului din specializarea şi linia respectivă. În cazul mediilor 

egale, se aplică criteriile de departajare, prevăzute la Art. 10, paragraf (6) . 

Procedurile de departajare se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute de Regulametul 

UBB indiferent de valoarea mediei. 

d.  Fiecare an şi program de studiu poate să beneficieze de cel puţin o bursă de performanţă 

din alocaţiile bugetare, cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie din specializarea/ 

programul de studiu şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de performanţă, 

stabilită de către Consiliul facultății. 

e. Fondul de burse de performanţă din alocațiile bugetare ce nu se poate acorda la un 

an/specializare se alocă fondului de burse de merit, din cadrul aceluiaşi an/specializări. 

f. Dacă rămân fonduri de burse de merit  neacordate la un an, acestea se vor distribui în 

ordine, după cum urmează: 
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A. La nivel licență: 

La domeniul Inginerie chimică, în interiorul liniei de studiu, în interiorul anului de studiu de la 

care provin sumele neatribuite, în ordinea descrescătoare a mediilor (fără a se ține cont de 

specializări). Exemplu: dacă rămân 3 burse neatribuite la specializarea de Inginerie chimică 

XXXX, anul Y, acestea se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor, studenților eligibili din 

anul Y Inginerie chimică, nivel licență, care nu au primit încă bursă. 

 

Sumele rămase neatribuite conform paragrafului a) se vor atribui la anul sau anii de studiu care 

prezintă deficit (anul I, II, III sau IV). Dacă există mai mulți ani de studiu cu deficit (sume rămase 

neatribuite), atunci sumele se vor acorda ponderat, în funcție de deficitul fiecărui an, iar în 

interiorul anului, în ordinea descrescătoare a mediilor studenților eligibili care nu au primit încă 

bursă (fără a se ține cont de specializări). Exemplu: dacă rămân sume neatribuite de la anul Y 

Inginerie chimică, acestea se atribuie studenților din ceilalți ani, funcție de cel mai mare deficit de 

bani pe an iar în interiorul anului,în ordinea descrescătoare a mediilor. 

 

La domeniul Chimie, în interiorul linie de studiu. 

 

În cadrul liniei de studiu, între domenii diferite. 

 

Între liniile de studiu în ordinea descrescătoare a deficitului. 

B. La nivel master: 

i. La nivelul programului, între anii de studiu. 

 

ii. În interiorul domeniului și al liniei de studiu, între programe, în ordinea descrescătoare a 

deficitului. 

 

iii. În cadrul liniei de studiu, între domenii diferite, în ordinea descrescătoare a deficitului. 

 

iv. Între liniile de studiu, în ordinea descrescătoare a deficitului. 

 

C. Între nivelele de studiu licență respectiv master. 

 

V. Bursele de ajutor social se acordă conform prevederilor din Regulamentului UBB de acordare 

a burselor. 

 

VI. Cererile pentru bursele de performanţă, merit şi ajutor social se depun sub semnătură 

proprie, la secretariatul facultăţii, în primele 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului, 

respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului [Deces, maternitate].  

Dosarele conţinând actele doveditoare necesare pentru bursa de ajutor social se depun la 

Secretarele de specializare. Cererile de bursă depuse după cele 15 zile amintite pot fi luate în calcul 

doar cu acordul Comisiei de acordare a burselor pe facultate.  

VII. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea burselor 

încasate necuvenit, răspunderea penală şi implicit, exmatricularea studentului. 
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VIII. În conformitate cu prevederile Art. 26. paragraful (1) punctul a) şi Anexei 2 din 

«Regulamentul UBB privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii de licenţă şi 

masterat forma de învăţământ cu frecvență», Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a 

burselor din Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică este alcătuită din: 

 

Preşedinte: 

Prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti 

 

Membri: 

Secretar şef facultate 

Administrator şef facultate 

Cancelarul studenţilor 

Studentul senator 

În cazul în care studentul cancelar și/ sau senatorii studenților, din motive obiective, nu pot face 

parte din comisie, aceștia pot fi înlocuiți de către studenți membri ai Consiliului Facultății de 

Chimie și Inginerie Chimică stabiliți de către Consiliul studenților. 

 

IX. După comunicarea de către Rectorat a fondului de burse şi a cuantumului acestora, Comisia de 

atribuire a burselor anunţă data afişării listelor provizorii, perioada de contestare şi data afişării 

listelor finale. 

 

X. Procedura de contestare a deciziilor Comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultăţii este 

aceeaşi cu cea prevăzută în «Regulamentului UBB privind acordarea burselor pentru studenţi - 

ciclurile de studii de licenţă şi masterat forma de învăţământ cu frecvență». 

 

COMISIA DE ANALIZĂ, EVALUARE A DOSARELOR ȘI ATRIBUIRE A BURSELOR 
 

 

 
 


