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ANEXA_a

BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE

Bursele pentru stimularea performanței academice se acordă studenţilor ciclurilor de studii
universitare de licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă, în funcţie de rezultatele
academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat 4
şi în limita fondului alocat acestor categorii de burse, indiferent de veniturile realizate de părinţi
sau de susţinătorii legali.
Bursele pentru stimularea performanţei academice se pot atribui începând cu anul al 2-lea de
studii, pentru întreg anul universitar. se acordă numai studenţilor integralişti.
Noţiunea de integralist nu se referă numai la anul universitar precedent. Integralist este studentul
care a acumulat numărul de credite corespunzător pentru promovarea în anul următor de studii,
cumulat cu anii precedenţi (anul II =60; anul III = 120; anul IV = 180; anul V = 240; anul VI = 300).
Media generală de promovare se calculează pe baza rezultatelor obţinute la toate formele de
verificare pentru disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative din planul de învăţământ.

a.1. BURSE DE PERFORMANȚĂ
Bursa de performanță se acordă pentru performanţele ştiinţifice realizate și media generală de
promovare 10, se atribuie prin concurs, organizat la nivelul universităţii/fiecărei facultăți.
Se acordă o singură bursă de performanță științifică la nivel de facultate.
Pentru obținerea bursei de performanță, studenții vor întocmi un dosar în care se vor prezenta
rezultatele obținute (diplome, copii după brevete, exemplar din lucrare etc.). Se vor lua în
considerare numai activitățile/rezultatele aferente anului universitar anterior solicitării bursei.
Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anteriori de bursă de performanță, se vor lua în
considerare numai activitățile desfășurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă.
Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs pentru atribuirea burselor de performanță
(cererea tip, documente justificative, etc.) vor fi transmise prin e-mail din contul instituțional al
studentului pe adresa de e-mail oficială a facultății pentru care se aplică, în termenul precizat în
calendarul activităților pentru acordarea burselor.
Toate dosarele transmise vor fi analizate de Comisia de burse a facultății respective.

Performanțele științifice se evaluează de către Comisia de burse a facultății, pe baza următoarelor
criterii stabilite la nivelul universității:
Nr. crt.
Categoria de activități
1.
Participare la simpozioane științifice desfășurate la nivel de facultate/ universitate

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Punctaj*
Premiul I – 60
Premiul II‐ 40
Premiul III‐ 30
Mențiune – 20
Participare‐ 10
Participare la concursul profesional, științific și sportiv AGRONOMIADA
Premiul I – 60
Premiul II‐ 40
Premiul III‐ 30
Mențiune – 20
Participare ‐10
Participare la activități desfășurate în cadrul stațiunilor didactice și de cercetare din
80
universitate
Activități desfășurate în câmpul didactic și de cercetare din cadrul campusului
60
universitar
Participare la activități de refacere ecologică a zonelor degradate
30
Activități desfășurate la cămine și cantina universității
70
Implicare în activități organizate în colaborare cu partenerii USAMV B
40
Participare la activitățile din cadrul Centrului Cultural Studențesc "Ex Terra Aurum"
30
Participare la concursul de admitere
30
Participarea în cadrul Ansamblului folcloric BUCUR din cadrul USAMV B
30
Publicare articol în cadrul unor sesiuni științifice naționale și internaționale
70 –internațional
60 ‐ național
Participare la școli de vară naționale
30
Participare școli de vară internaționale
50
Participare activități desfășurate în clinica MV
30
Promovarea universității/facultății în licee
50
Participare la cursuri de prim ajutor
30
Participare la activități sportive
30
Participare în cadrul târgurilor și a expozițiilor
20
Activități desfășurate în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră
20
Implicare în programe de Internship
30
Participare la alte concursuri din domeniu
Premiul I – 60
Premiul II‐ 40
Premiul III‐ 30
Mențiune – 20
Participare‐ 10

a.2. BURSE DE MERIT
Bursa de merit gradul I se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții care au
obţinut media generală de promovare de cel puţin 9,00 - în limita fondului alocat pentru acest tip
de bursă.
Bursa de merit gradul II se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții care au
obţinut media generală de promovare de cel puţin 8,00 - în limita fondului alocat pentru acest tip
de bursă.
Bursele de merit se atribuie, la începutul anului universitar (cu excepția anului I, semestrul I, de
studiu) studenților integraliști de la programele de licență și master, în ordinea descrescătoare a
mediilor obținute în anul universitar precedent, cu respectarea condiției de medie minimă și până
la acoperirea numărului de burse de merit stabilit pentru facultatea respectivă.
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