PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 5 noiembrie 2018

Comisia de analiză, evaluare şi atribuire a burselor, alcătuită din:
- Președinte – Prodecan - Conf.univ.dr. Valentina Rujoiu
- Membru – Secretar șef – Monica Badea
- Membru – student – Bunea Bianca
- Membru – student – Dobre Ruxandra
- Membru – student – Părăluța Mădălina
- Membru – student - Sturzeanu Bianca
- Membru – student – Stoian Mădălin
s-a întrunit în data de 24 octombrie pentru repartizarea fondului de burse și pentru
analizarea şi evaluarea documentelor depuse la dosarele studenţilor pentru acordarea
burselor sociale.
Repartizarea fondului de burse pentru anul universitar 2018/2019
Fondul de burse atribuit facultatii noastre =
329.778 lei/luna
Repartizarea fondului:
Burse sociale 30% =157 burse x 630 lei =

98.910 lei

Burse de merit I = 273 burse x 735 lei (din care 189
burse pentru studii
universitare de licenta si 84
burse pentru studii universitare de
master) =
200.655 lei
Burse de merit II = 35 burse x 840 (din care 10 burse pentru studii universitare de
licenta si 25 burse pentru studii universitare de master)
=
29.400 lei
Burse de performanta = 1 bursa x 945

=

945

T O T A L ================================== 329.910

lei
LEI

Studii universitare de licenta – repartizarea burselor de merit I
Programul
de studii

Nr.studenti
buget an I

Nr.
Burse
atribuit

Nr.studenti
buget an II

Nr.
Burse
atribuit

Nr.studenti
buget an III

Nr.
Burse
atribuit

Antropologie

25

5

25

5

27

5

Resurse
umane

57

11

46

9

40

7

Sociologie

134

26

136

27

129

25

Asistenta
sociala

111

22

123

24

116

23

Total

327

64

330

65

312

60

Total studenti licenta = 969

Nr. total burse = 189

Criterii departajare la medii egale
- pentru studenţii din anul I (studii universitare de licenţă):
criteriul I: Media generala obtinuta la Bacalaureat ;
criteriul II: nota la Lb. romana (examen scris Bacalaureat);
criteriul III: media generala a anilor de studii.
- Pentru studentii din anul II (studii universitare de licenta):
criteriul I: Media semestrului anterior;
criteriul II: media de admitere;
criteriul III: media generala a examenului de Bacalaureat.
- Pentru studenții din anul III (studii universitare de licență):
- Criteriul I – media semestrului anterior
Criteriul II: media de promovare a anului I;
Criteriul III: media examenului de admitere;
Criteriul IV: media generala a examenului de Bacalaureat.

Studii universitare de master
Programul de studii

Nr.studenti
buget an I

Nr. Burse Nr.studenti
atribuit
buget an II

Nr.
Burse
atribuit

Antropologie,
dezvoltare
comunitara si regionala

20

2

11

1

Cercetare
avansata

8

1

6

1

Research in Sociology

5

1

5

1

Politici
publice
si
management in administratia
publica

20

2

13

2

Devianta
criminalitate

si

26

3

32

3

resurselor

42

7

46

7

si

27

3

22

2

Sondaje de opinie, marketing
si publicitate

26

3

25

3

Studii de securitate

43

5

39

5

Asistenta

29

3

37

3

Prevenirea si combaterea
consului ilicit de droguri

20

2

20

2

Probatiune

25

3

30

3

31

4

35

4

sociologica

sociala

Managementul
umane
Sociologia
marketing

Consiliere
sociala

consumului

in

Managementul

serviciilor

sociale si de sanatate
Grupuri de risc si servicii
sociale de suport

28

4

34

4

Total

350

43

355

41

Total studenti master = 705

Nr. Total burse = 84

Criterii de departajare pentru studentii ciclului de studii universitare de master:
Anul I: criteriul I:media examenului de licență;
criteriul II: media generala de absolvire a studiilor de licenta;
criteriul III: nota obtinuta la interviu (admitere).
Anul II: criteriul I: media semestrului anterior;
criteriul II: media examenului de admitere;
criteriul III: media examenului de licenta
Bursele de merit II au fost repartizate studentilor care au avut media 10. (atat la studiile
universitare de licență cat și la studiile universitare de master – începand cu anul II de
studii). Pentru atribuirea burselor de merit II comisia de burse a facultății a stabilit media
de acordare a burselor ca fiind 10 (zece).

Bursele de merit I, au fost acordate in ordinea descrescatoare a mediilor in cifra
repartizata pentru fiecare program de studiu (Numarul burselor a fost distribuit
proportional cu numarul studentilor inmatriculati pe fiecare program de studiu). A fost
repartizat numărul de burse studiu pe programe şi ani de studii, distribuirea burselor s-a
făcut proporţional cu numărul de studenţi în anul şi programul de studiu respectiv.
A fost acordat 1(una) bursa de performanță științifica care a îndeplinit criteriile stabilite de
facultate. Au fost depuse 4 (patru) dosare pentru obținerea bursei de performanța, dintre
care un dosar pentru bursa de performanță cultural-artistică, 2 (două) au fost respinse
pentru neîndeplinirea tuturor criteriilor și cea cultural-artistică a fost respinsă din lipsa
fondurilor.

Au fost verificate dosare care au fost depuse la secretariatul facultății. Din totalul de 269
de dosare au primit burse 157 dosare, ale caror liste vor fi înaintate Rectoratului
Universităţii din Bucureşti spre aprobare. Menționăm că facultatea a dispus de un număr
de 157 burse – 30% din fondul de burse alocat facultății noastre și ultimul venit căruia i sa atribuit bursa a fost de 601,5 lei(plafonul facultății), celorlalte dosare nu le-a fost
acordata bursă pentru că:
-

-

105 dosare au depășit plafonul calculat de facultate;
1 dosar a depășit venitul minim pe economie
4 dosare respinse pe motiv că au fost incomplete
2 dosare au fost ale unor studenti neintegraliști.
Au fost depuse 9 contestii (7 bursa sociala, 1 (o) contestatie bursa merit I și
1(o) contestatie pentru bursa cultural artistica-sportiva). Toate contestațiile au
fost nesoluționate pentru ca:
Cele 7 contestații pentru bursele sociale depașesc plafonul facultații (601,5 lei);
Contestatie pentru bursa merit I se refera la modalitatea de acordare a
numarului de burse pentru programul de studiu la care este inmatriculat;
Contestația privind bursa cultural-artistică(sportiva) a fost respinsa din lipsa
fonduri.
Comisia a respectat calendarul stabilit la nivel de universitate, a repartizat
fondul de burse in conformitate cu metodologia, a analizat și verificat
documentele din dosarele depuse, a întocmit listele cu studenții bursieri, a
verificat încadrarea în fondul alocat(se depașește plafonul cu suma de 132
lei/lună), a analizat și soluționat contestațiile.
Vă rugăm sa aprobați depășirea plafonului fondului repartizat cu suma de
132 lei/lună.
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