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 declaratie_burse_sociale.pdf 
 

 documentatie_burse_sociale_sem._i_2018_2019.pdf 
 

Bursa de performanță științifică
Bursele de performanță se pot acorda, prin

concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcție de rezultatele obținute în activitatea de cercetare stiințifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursele sunt
acordate, după aprobarea de către Biroul Consiliului de Administrație, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanțelor, începând cu data atribuirii.
Cf. Art. 14 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți, Bursa de performanță științifică se acordă studenților cu rezultate în
activitatea de cercetare stiințifică, precum participarea la sesiuni științifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenții.
Criteriile de acordare a bursei de performanță științifică sunt: a) îndeplinirea tuturor obligațiilor didactice, prevăzute în planul de învățământ (60 credite/ an
universitar); b) participarea la sesiuni științifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenții; c) în situație de punctaj egal, în urma evaluării activității
științifice, media poate fi luată în considerare pentru departajare; (2) Pentru evaluarea activității extra-curriculare se punctează doar activitățile realizate de către
candidat de la ultima obținere a unei burse de performanță
Dosarul de candidatură, întocmit de studenții care solicită bursă de performanță, va cuprinde: a) curriculum vitae; b) lucrările științifice ale candidatului sau copii
după documentele care atestă rezultatele obținute la concursurile sau manifestările științifice, sportive sau cultural-artistice la care a participat; c) situația școlară;
d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfășurat activitatea de cercetare științifică.
Detalii despre această categorie de bursă, a se vedea în Regulament
Termenul limită de depunere: Vineri, 19 oct. 2018, orele 14.00 la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol), d-na adm. financiar
Florentina Mihaela PINTILEI.

Bursă de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural
Pot solicita acest tip de bursă, studenții beneficiari de bursă de studiu integrală sau merit, iar diferența până la 1000 ron, se va susține din Venituri Proprii Facultate
(cf. art. 68 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți)
Bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se poate acorda, câte una pentru fiecare facultate, studentului cu cele mai bune rezultate în
activitatea didactică, dintre studenții care au, atât ei, cât și părinții acestora, domiciliul în mediul rural. (art. 66)
Bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se acordă începând cu anul al II-lea al ciclului de studii de licență (art. 67)
Dosarul va cuprinde: - cererea de solicitare a bursei; - copia certificatului de naștere și a Cărții de Identitate (student, părinți).
Detalii despre această categorie de bursă, a se vedea în Regulament
Termenul limită de depunere: Vineri, 19 oct. 2018, orele 14.00 la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol), d-na adm. financiar
Florentina Mihaela PINTILEI.

Burse pentru activități sociale în campusurile studențești

Toate detaliile pentru aceatsa categorie de burse, a se vedea pe home-page-ul website-ului UAIC.

http://www.uaic.ro/burse-pentru-activitati-sociale-in-campusurile-studentesti/
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