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Bursele de performanţã se pot acorda, la cerere, studentilor începând cu anul al doilea de studii de 

nivel licență șă masterat, în urma recunoaşterii performanţelor studentului, dar nu mai mult de 

finalizarea studiilor. 

Studenții vor depune la secretariatul facultății, o cerere de acordare a bursei de performanță, 

însoțită de documente justificative până în data de 15.10.2022. 
 

 

Criterii de acordare a burselor de performanţă pentru programele de licență: 

 
A. Rezultate deosebite la învăţătură și activități științifice  

Condiție obligatorie - media 10.00. Condițiile suplimentare pentru departajare sunt: 

A1. lucrări susţinute la conferinţe naţionale 5 pct/lucrare. 

A2. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din ţară 5 pct/ lucrare. 

A3. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din străinătate 10 pct/ lucrare. 

A4. lucrări publicate în reviste neindexare BDI 5 pct/ lucrare. 

A5. lucrări publicate în reviste indexare BDI 10 pct/ lucrare. 

A6. activităţi în domeniul de studiu dovedite prin atestate, diplome, certificate, 

adeverinţe (organizarea de activităţi culturale de profil; organizarea de concursuri 

tematice; obtinerea de premii/distincții la competiţii şi concursuri naţionale şi 

internaţionale oficiale; implicarea în organizarea conferinţelor ştiinţifice; 

implicarea în proiectele Facultății de Litere) la care reprezintă UO, respectiv 

FLitere; 2 pct./activitate. 

 

B. Activități extracurriculare/voluntariat 

B1. reprezentant FLitere în structurile de conducere ale UO (3 pct.) 

B2. membru în Consiliul FLitere (3 pct.) 

B3. activităţi de voluntariat în cadrul Facultății de Litere 2 pct./activitate; 

B4. Promovare a imaginii FLitere în mass-media sau alte instituţii şi organizaţii 2 

pct./acţiune de promovare; 

 

Formula utilizată pentru calcularea indicatorului de performanță la studenții înscriși la programele 

de licență este următoarea: 

 

KP licență = (A1+A2+A3+A4+A5+A6)x 0,6 + (B1+B2+B3+B4) x 0,4 

 

Acordarea burselor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor realizate. În caz de 

egalitate se vor aplica criteriile de departajare de la bursele de merit. 

 

 

 



Criterii de acordare a burselor de performanţă pentru programele de masterat: 

 
C. Rezultate deosebite la învăţătură și activități științifice  

Condiție obligatorie - media 10.00. Condițiile suplimentare pentru departajare sunt: 

 

A. Activităţi ştiinţifice: 

A1. lucrări susţinute la conferinţe naţionale 5 pct/ lucrare.  

A2. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din ţară 5/ lucrare pct. 

A3. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din străinătate 10 pct/ lucrare. 

A4. lucrări publicate în reviste neindexare BDI 5 pct/ lucrare. 

A5. lucrări publicate în reviste indexare BDI 10 pct/ lucrare. 

 

B. Activități extracurriculare/voluntariat 

B1. reprezentant FLitere în structurile de conducere ale UO (3 pct.) 

B2. membru în Consiliul FLitere (3 pct.) 

B3. activităţi de voluntariat inițiat la nivelul Facultății de Litere 2 pct./activitate; 

B4. promovarea imaginii FLitere în mass-media sau alte instituţii şi organizaţii 2 

pct./acţiune de promovare; 

 

Formula utilizată pentru calcularea indicatorului de performanță la studenții înscriși la programele 

de masterat este următoarea: 

 

KP masterat  = (A1+A2+A3+A4+A5)x 0,9 + (B1+B2+B3+B4) x 0,1 

 


