
ANUNȚ BURSE DE PERFORMANȚĂ 
Semestrul al II-lea, 2021-2022 

 

 

Bursele de performanţã se pot acorda, la cerere, studentilor începând cu anul al doilea de studii, 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 15.04.2022. 
 

 

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

A. rezultate deosebite la învăţătură (cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program 

de studii – media 10.00)  

B. activităţi ştiinţifice şi extracurriculare/voluntariat: 

1. lucrări susţinute la conferinţe naţionale (5 pct.)  

2. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din ţară (5 pct.) 

3. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din străinătate (10 pct.) 

4. lucrări publicate în reviste neindexate BDI (5 pct.) 

5. lucrări publicate în reviste indexate BDI (10 pct.) 

6. 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; concurs de admitere implicarea în proiectele Facultății 

de Litere) la care reprezintă UO, respectiv Facultatea de Litere; (1 pct./activitate) 

7. reprezentant al Facultății de Litere în structurile de conducere ale UO (3 pct.) 

8. membru în Consiliul Facultății de Litere (3 pct.)  

9. activităţi de voluntariat inițiat la nivelul Facultății de Litere (2 pct./activitate);  

10. promovarea imaginii FLitere în mass-media sau alte instituţii şi organizaţii (2 pct./acţiune 

de promovare); 

 

Se vor lua în calcul mediile şi activităţile din semestrul anterior depunerii cererii. Criteriile trebuie 

îndeplinite cumulativ (A, B 1-10) iar departajarea se va face în baza 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: 
 

A. rezultate deosebite la învăţătură (cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program 

de studii – media 10.00) 

B. activităţi ştiinţifice: 

1. lucrări susţinute la conferinţe naţionale (5 pct.) 

2. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din ţară (7 pct.) 

3. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din străinătate (10 pct.)  

4. lucrări publicate în reviste neindexate BDI (7 pct.) 

5. lucrări publicate în reviste indexate BDI (10 pct.) 

 


