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               Bursele au fost repartizate conform Metodologiei pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin 

pentru studenții Universității din București,  aprobată de Senatul UB și completată de către Comisia de Burse la 

nivel de Universitate cu articolul 20' și articolul 23', conform cărora facultățile vor elabora liste cu studenții eligibili 

pentru bursă de merit I și respectiv, bursă de merit II, ce vor fi afișate public în termenul indicat în calendar, 

urmând ca în termen de 5 zile de la afișare studenții să depună  la Comisia de acordare a burselor o declarație de 

acceptare a bursei. Bursele sociale se acordă la cererea studenților.  Cererile au fost depuse la Secretariatul 

Facultății în perioada  8 octombrie - 26 octombrie a.c..  Fondul de burse  alocat Facultății de Chimie a fost de 

69.541 RON/lună pentru 353 de studenți români bugetați. 

 Pentru acordarea bursei sociale au fost depuse 50 dosare eligibile (din care 3 pentru acordarea bursei 

sociale pe motive medicale). S-a reținut aprox. 34,43 % din bugetul/an universitar pentru acordarea burselor 

sociale, acestea au fost repartizate conform art. 38, 39 și 42 din Regulamentul privind acordarea burselor-2018-

2019, respectând ordinea de prioritate. 

 Pentru acordarea bursei de performanță științifică au fost depuse 2 dosare pentru programul de master. 

Aceasta a fost acordată conform criteriilor stabilite de către comisia de burse și avizate de consiliul facultății.  

 Fondul de burse alocat facultății a fost repartizat pe programe și ani de studiu, proporțional cu numărul de 

studenți școlarizați în regim bugetat pentru anii II, III Licență și anul II Master.  

Pentru anul I Licență și respectiv anul I Master, repartizarea s-a realizat pe an de studiu, întrucât toți 

studenții au susținut același examen de admitere indiferent de specializarea pentru care au optat. Pentru anul II 

Licență, repartizarea fondului de burse s-a realizat ținând cont de trunchiul comun, cumulat pentru programele de 

studiu Chimie și Biochimie Tehnologică și respectiv, pentru Chimie medicală și Chimie Farmaceutică.  

 Bursele de merit II s-au acordat începând cu anul II de studii, conform mediei anului anterior, în limita 

fondului de burse repartizat pe fiecare an de studiu și specializare, proporțional cu numărul de studenți bugetați, 

pentru medii mai mari de 9,50.  

Pentru anul I Licență, bursele de merit I au fost acordate conform mediei de admitere pentru medii ≥ 9,50, 

în limita fondului de burse repartizat. 

Pentru anul I Master, bursele de merit I au fost acordate conform mediei de admitere pentru medii ≥ 9,56, 

în limita fondului de burse repartizat. 

Pentru anii II licență și master și, respectiv, anul III licență, bursele de merit I au fost repartizate în funcție 

de media anului anterior, în limita fondului de burse repartizat. Pentru medii egale s-a aplicat al doilea criteriu de 

departajare, media obținută în primul semestru. 

Metodologia și criteriile de acordare a burselor au fost prezentate și avizate de către Consiliul Facultății de 

Chimie, în data de 8 noiembrie 2018. 

        Președinte comisie,  

      Prodecan Lect. Dr. Emilia-Elena IORGULESCU  

 


