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CRITERII SUPLIMENTARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

 

Anexă 

la 

 

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME 

DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚII LA CICLURILE DE STUDII DE 

LICENȚĂ ȘI MASTER DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

 

Art.1. La Facultatea de Sociologie și Psihologie, bursele și alte forme de sprijin material pentru 

studenții la ciclurile de studii de licență și master se acordă cu respectarea Regulamentului privind 

acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență 

și master din Universitatea de Vest din Timișoara, aprobat prin Hotărârea Senatului UVT din 

22.10.2020. 

 

Art.2.Conform Art.6 alineatul (5) din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de 

sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din 

Timișoara, comisia de acordare a burselor pe facultate poate stabili criterii suplimentare pentru 

acordarea burselor. 

În plus față de prevederile Regulamentului mai sus menționat, pentru Facultatea de Sociologie și 

Psihologie, sunt valabile următoarele prevederi: 

 

Art. 2.1 Pentru ciclurile de studii Licență și Master: 

 

a) Bursele de performanță: 

Pentru acordarea burselor de performanță, studenții FSP eligibili sunt cei cu media ponderată peste 9.80 

în anul anterior de studiu (studenții din anul I NU sunt eligibili pentru această bursă, conform 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

FACULTATEA SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

 
 

                                                                                                                                                                                       DECANAT 



2  

regulamentelor în vigoare).  

Pentru a obține această bursă, studenții cu media ponderată minimă de 9.80 în anul anterior trebuie să 

transmită o cerere pentru obținerea acestei burse, pe adresa de e-mail burse.fsp@e-uvt.ro. 

E-mailul transmis va conține minim următoarele informații: 

• Titlul mail/ Subject: Cerere bursă performanță NUME PRENUME STUDENT 

• Conținut cerere: Nume Prenume, Specializare, An, Telefon Contact, Medie ponderată an 

anterior de studii 

• DACĂ ESTE CAZUL – Listă cu documente doveditoare atașate, cum ar fi diplome, certificate, 

adeverințe   

Notă: Documentele doveditoare se vor referi la performanțe științifice și activități sociale în folosul 

comunității pe care studenții le-au realizat în anul universitar anterior. 

 

Bursele de performanță vor fi acordate, în limita bugetului alocat,  în ordinea descrescătoare a 

punctajului calculat, prin însumarea următoarelor aspecte: 

- media anuală ponderată (transformată în puncte; ex. media 9,80= 9,80puncte); 

- participare la activități de voluntariat în acțiuni sociale în folosul comunității în anul 

universitar anterior (0,5 puncte/acțiune) 

- participare la conferințe științifice în anul universitar anterior (1 punct / conferință) 

- participare la alte evenimente de promovare a științelor socio-umane: școli de vară, 

laboratoare științifice, cursuri de formare cu specific în științe umane, etc în anul 

universitar anterior (1 punct/eveniment) 

- participare la concursuri studențești pe teme științifice în anul universitar anterior (1 

punct/concurs) 

- obținerea de premii la concursuri studențești pe teme științifice în anul universitar anterior 

(2 puncte/premiu) 

- realizarea unei prezentări la conferințe științifice în anul universitar anterior (2 puncte/ 

prezentare) 

- membru al unei echipe de cercetare în anul universitar anterior (3 puncte/demers de 

cercetare). 

- publicarea unui articol științific în anul universitar anterior (5 puncte/ articol). 

 

Pentru acordarea burselor de performanță se va respecta principiul distribuirii egale a numărului de 
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burse  pe programe de studiu de nivel licență, respectiv programe masterale. În cazul în care numărul 

de burse de performanță  nu se poate distribui în mod egal,  competiția se va derula mai întâi pe 

programe de studiu, câștigătorii fiecărui program intrând în competiția între ei  în a doua etapă de 

evaluare. 

De exemplu: dacă numărul de burse  de performanță alocate facultății este mai mic decât numărul de  

programe, prima  etapă de evaluare  va stabili  ierarhii pe fiecare program,  primii clasați intrând în 

competiția finală pentru numărul de burse alocate. Dacă numărul de burse de performanță alocate 

facultății este mai mare decât numărul de programe, în prima etapă de evaluare va fi alocată câte o 

bursă de performanță pentru primul din ierarhie de la fiecare dintre acestea, locurile 2 de la toate 

programele intrând în competiție în etapa a doua pentru numărul  de locuri rămase. 

 

b) Bursele de merit se acordă în limita fondului disponibil repartizat, după cum urmează: 

 

Bursele de merit în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie sunt repartizate proporțional pe 

specializări și ani de studiu în funcție de numărul de locuri bugetate. 

 

Acordarea burselor de merit se realizează prin: 

1) În semestrul I: ierarhizarea mediei ponderate obținută în anul universitar anterior pentru anii II și III 

licență și anul II master. Pentru anul I licență și anul I master, ierarhizarea se realizează pe baza mediei 

de admitere. 

2) În semestrul al II-lea: pentru toți anii de studiu prin ierarhizarea mediei ponderate obținute în semestrul 

I al anului universitar curent. 

 

În cazul studenților cu medii egale, criteriile de departajare sunt, în ordine: 

1) În semestrul I: 

• Pentru anul I nivel licență: (1) media finală a examenului de bacalaureat; (2)nota obținută la examenul 

de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română; 

• Pentru anul II nivel licență: (1) media de admitere; (2) media ponderată obținută în semestrul al II-lea 

al anului universitar anterior; 

• Pentru anul III nivel licență: (1) media ponderată obținută în primul an universitar. 

• Pentru anul I nivel master: (1) media examenului de licență; (2) media anilor de studii la nivel de 

licență; 
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• Pentru anul II nivel master: (1) media de admitere; (2) media anilor de studii la nivel de licență; 

2) În semestrul al II-lea: 

• Pentru anul I nivel licență: (1) media de admitere; (2) media finală a examenului de bacalaureat;(3) 

nota obținută la disciplina Limba și literatura română la examenul de bacalaureat. 

• Pentru anul II nivel licență: (1) media ponderată anul I de studiu; (2) media de admitere; 

• Pentru anul III nivel licență: (1) media ponderată anul II de studiu; (2) media ponderată anul I de studiu 

• Pentru anul I nivel master: (1) media de admitere; (2) media anilor de studii la nivel de licență; 

• Pentru anul II nivel master: (1) media ponderată an I de studiu; (2) media anilor de studii la nivel de 

licență 

 

Ediția 1/2021 a Anexei FSP la Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin 

material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din 

Timișoara a fost aprobată în ședința Consiliului FSP, prin Hotărârea nr. ..., din data de ..... 2021. 
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