UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA’ DIN BRASOV
FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Criteriile de atribuire a burselor pentru semestrul I
al anului universitar 2020-2021
COMISIA DE BURSE PE FACULTATE, pe baza Regulamentului privind acordarea de
burse a atribuit bursele de merit și sociale, după cum urmează:
Pentru CURSURI ZI (licenta + master)
- fond total alocat de stat pentru burse sociale : 25.091 lei
- fond total alocat de stat pentru burse de merit si performanta-51.525lei
Comisia de atribuire a burselor pe facultate a acordat:
Burse sociale – s-au acordat studenţilor care au indeplinit urmatoarele criterii:
- Orfani de unul sau doi parinti
- Studentilor bolnavi (conform enumerarii art 3.1, punctul b din Regulamentul
privind acordarea burselor)
- Studentilor a caror familie nu au realizat, pe ultimele trei luni , inainte de
inceperea semestrului un venit net lunar net mediu /membru de familei mai mare
decat salariul de baza minim net pe econimie.(1364lei)
- Cuantumul bursei sociale este de 600 lei
Burse de merit:
S-au acordat pentru anul 1 studentilor (licenta) care au obtinut media la admitere pana la
9.00, respectiv pentru master studentilor cu media 9.50, conform Hotararii Consiliului
facultatii
S-au acordat pentru anii II-IV, proportional cu numarul studentilor de la fiecare
specializare si din fiecare an de studiu
Cuantumul bursei de merit, ptr anul 1 este de 560 lei
Cuantumul bursei de merit ptr anii II-IV, respectiv II Master este de 800 lei
1. Burse sociale- licenta: 39 de burse
Master: 3 burse
Total suma alocata: 25.200
2. Burse merit– licenta an I- 16 burse
master an I- 4 burse
Total suma alocata: 11200lei
3. Burse de merit: licenta anii II - IV:
Inginerie civila - anul II-13 burse
CCIA anul III- 10 burse

CCIA anul IV-7 burse
CFDP- anul III-1 bursa
anul IV -2 burse
IC- anul II- 4 burse
anul III- 2 burse
anul IV -3 burse
MEMC-anul II – 8 burse
Total suma alocata: 40.000
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