FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
Nr. 146/10.04.2020

Procedura de acordare a burselor pe perioada 1.04.2020 – 30.09.2020
Se va aplica Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale la nivelul
UPT în vigoare (hotărârea Senatului UPT nr. 235 din 18.09.2017).
Se va lua în calcul hotărârea Consiliul de Administrație nr. 35 din 23.03.2020 care
reglementează acordarea burselor sociale pe lună aprilie tuturor studenților care au beneficiat
de acest tip de bursă și în primul semestru și au obținut un număr nenul de credite în această
perioadă. Aceeași hotărâre a Consiliului de Administrație reglementează și faptul că pentru
acordarea burselor de studiu, cu excepția examenelor distribuite, se vor lua în calcul doar
notele finale obținute în urma primelor 2 prezentări.
Se va lua în considerare hotărârea Biroul Consiliului Facultății de Automatică și
Calculatoare din 06.04.2020, care reglementează notarea studenților din anul al II-lea de
master, la disciplina „Directed Thesis Research” cu calificativul „PROMOVAT”.

Fondul de burse alocat Facultății de Automatică și Calculatoare este de 2.401.876 lei.

Algoritmul propus pentru acordarea burse la nivelul Facultății de Automatică și
Calculatoare este următorul:
1. Din bugetul total se alocă pentru bursele sociale suma echivalentă numărului
de studenți beneficiari de bursă socială pe primul semestru, care au dobândit
un număr nenul de credite. Total bani distribuiți : 993.804 lei.
2. Se mai alocă pentru bursele sociale o sumă de rezervă echivalentă a 5
studenți (15.621 lei), pentru eventualele cazuri adiționale care pot apărea în
momentul redepunerii dosarelor pentru bursă socială
3. Din suma rămasă, se rezervă 1160 lei pentru burse speciale și ajutoare sociale
4. Pentru programele de master, se vor acorda bursele de studiu (performanță și
merit):
a. Până la media 9.75 la anul I;
b. Până la media 9.66 la anul II.
c. Total bani distribuiți : 208.620 lei
5. Pentru licență, se împarte bugetul pe specializări și mai apoi pe ani de studiu,
proporțional cu numărul de studenți aferent.
6. Datorită discrepanțelor mari între mediile din același an de studiu din cadrul
diferitelor specializări, s-a dorit păstrarea unui echilibru între ultima medie de
acordare a bursei, diferența maximă existentă între 2 specializări diferite fiind
de 0.33. Pentru realizarea acestui lucru, bugetul inițial propus/an de
studiu/specializare nu a fost respectat, fiind redistribuiți bani între specializări.

7. Ultimele medii de acordare a burselor de studiu (performanță și merit) pentru
ciclul licență sunt:
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Total bani distribuiți : 1.169.912 lei
8. Pentru studenți aflați în an terminal, atât la ciclul licență, cât și la master,
bursa este acordată integral pentru lunile aprilie și mai, iar pentru luna iunie
doar pentru zilele până la data finalizării studiilor (stabilite de structura anului
universitar aprobată de Senatul UPT).
9. Suma alocată studenților aflați în an terminal poate fi suferi modificări,
datorită datei de încheiere a anului universitar care poate fi influențată de criza
națională datorată COVID19.
10. Bursele vor fi acordate în limita bugetului disponibil.
11. Buget rămas: 12.759 lei

