
  

 
 

 

 

Metodologie şi criterii de acordare a burselor pentru anul universitar 2022-2023 
 

 

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

pentru studenții Universității din București, aprobată de către Consiliul de Administrație în data de 14.10.2020 și 

de Senatul Universității din București în data de 21.10.2020. 

  Fondul de burse alocat Facultății de Chimie a fost de 75375 lei/lună pentru 375 de studenți români 

bugetați, la care s-a adăugat fondul alocat din venituri UB in valoare de 2400 lei pentru 3 burse de merit I.  

 Anul acesta, conform decizie CA, fondul de burse a fost alocat integral facultatilor, intrând în 

responsabilitatea facultatilor sa păstreze o rezervă în limita a 2 % pentru acordarea unor burse sociale 

ocazionale.   

 Ca urmare din fondul de burse au fost retinuti 1025 lei (1,35%) pentru acordarea burselor sociale 

ocazionale.   

 Pentru acordarea bursei sociale au fost depuse 48 dosare eligibile în perioada 24.10.2022- 06.11.2022. 

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții 

Universității din București, 35% din bugetul total a fost alocat pentru acordarea burselor sociale ceea ce înseamnă 

cuantumul pentru distribuirea a 35 de burse sociale. Acestea au fost repartizate conform art. 40, 41 și 42, 

respectând ordinea de prioritate. 

 Pentru acordarea bursei de performanță științifică  a fost depus un singur dosar.   

 Fondul de burse rămas 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 pentru programele 

de master Chimia medicamentelor și produselor cosmetice, Biomolecule și Chimie materialelor avansate (în limba 

engleză) întrucât toți studenții au avut aceeași formă de admitere indiferent de specializarea pentru care au optat și, 

separat pentru Masterul Didactic în Chimie pentru care admiterea s-a realizat ținând cont numai de media obținută 

la examenul de licență.  

 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 programele de studiu Chimie 

medicală și Chimie Farmaceutică.  

 Bursele de merit II s-au acordat începând cu anul II de studii, licență și master, 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  ≥ 9,50.  



  

Pentru anul I Licență, bursele de merit I au fost acordate conform mediei de admitere pentru medii ≥ 9,61, 

în limita fondului de burse repartizat. 

Pentru anul I Master, bursele de merit I au fost acordate conform mediei de admitere, în limita fondului de 

burse repartizat, pentru medii ≥ 9,78.  

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.  
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