Metodologia pentru acordarea burselor pentru studenţii
Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universității din București,
licență și masterat
Art. 1. Principii generale
1.1

1.2

Prezenta metodologie stabilește procedurile de aplicare a reglementărilor generale şi
condiţiile specifice pentru acordarea burselor studenţeşti în cadrul Facultății de Matematică
și Informatică (FMI) a Universității din București (UB).
Prezenta metodologie respectă cerințele impuse de Ordinul MEN nr. 3392/2017 privind
stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
precum şi de Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru
studenţii Universității din București, licență și masterat (document denumit în continuare
Metodologia UB).

Art. 2. Tipuri de burse
2.1. În cadrul prezentei metodologii este reglementată procedura de stabilire a beneficiarilor din
cadrul FMI pentru următoarele tipuri de burse prevăzute de Metodologia UB:
• burse de performanţă ştiinţifică;
• burse de merit II;
• burse de merit I;
• burse sociale;
• burse speciale din alocaţii bugetare;
• burse speciale „Anghelescu”.
2.2. Cuantumul burselor de performanţă ştiinţifică, merit II, merit I și sociale este cel stabilit de
Senatul Universității din București. Cuantumul bursei speciale din alocații bugetare este
egal cu cel al bursei de merit I. Cuantumul bursei speciale „Anghelescu” este egal cu cel al
bursei de performanță științifică.
2.3. Bursele prevăzute la art. 2.1 nu pot fi cumulate, în sensul că un student nu poate beneficia
într-un an universitar de două tipuri diferite de burse din lista respectivă. Excepţie fac
bursele sociale, care, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi cumulate cu alte tipuri de
burse.
2.4. Pentru bursele sociale ocazionale, procedura de stabilire a beneficiarilor urmează
principiile enunţate în cadrul Metodologiei UB. Anunţurile pentru depunerea cererilor
pentru aceste burse (de regulă, de două ori în cursul unui an universitar), precum şi
informaţii privind procesul de selecţie a beneficiarilor sunt afişate pe site-ul FMI şi la
avizier.

Art. 3. Depunerea cererilor de burse
3.1. Studenții trebuie să depună cerere pentru a beneficia de oricare dintre tipurile de burse.
Cererile se depun în Calendarul pentru burse stabilit la nivelul Rectoratului UB, astfel:
3.1.1. Pentru bursele de performanță științifică și bursele speciale „Anghelescu”:
cererea-tip (Anexa 3 la Metodologia UB), precum și copii după articolele
științifice publicate sau prezentate în cadrul unor conferințe sau sesiuni de
comunicări științifice
3.1.2. Pentru bursele de merit I și II: cererea-tip (Anexa 3 la Metodologia UB)
3.1.3. Pentru bursele sociale: cererea-tip (Anexa 1 la Metodologia UB), declarația
privind veniturile (Anexa 2 la Metodologia UB), precum și toate actele
doveditoare solicitate în Metodologia UB pentru acest tip de bursă
3.1.4. Pentru bursele speciale din venituri bugetare: cererea-tip (Anexa 3 la
Metodologia UB), precum și copii simple după diplomele care atestă
distincțiile obținute.
3.2. Studenţii care nu depun cerere nu pot figura pe listele de burse, indiferent de situaţia lor
şcolară sau socială.
Art. 4. Întocmirea şi verificarea listelor cu cereri de burse depuse
4.1. La încheierea perioadei de depunere indicate în Calendarul pentru burse stabilit la nivelul
Rectoratului UB, Secretariatul întocmeşte listele de cereri depuse, pentru fiecare dintre
tipurile de bursă indicate la art. 2.1, în concordanţă cu formatul solicitat de Direcţia
Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti a UB.
4.2. Pentru bursele de performanţă, bursele sociale și bursele speciale se întocmește câte o
singură listă, cu toți studenții solicitanți la nivel de facultate și motivul indicat în cerere:
4.2.1. Pentru bursele de performanță științifică și bursele speciale „Anghelescu”:
media și contribuțiile științifice depuse odată cu cererea
4.2.2. Pentru bursele sociale: situația în care se încadrează sau venitul lunar mediu
pe membru de familie (aceste informații nu se afișează public)
4.2.3. Pentru bursele speciale din alocații bugetare: distincțiile depuse odată cu
cererea.
4.3. Pentru bursele de merit, listele se întocmesc pe ani şi programe de studiu de licenţă sau
master (denumite în continuare, generic, specializări), în funcție de media generală a anului
anterior (media aritmetică a notelor obținute, inclusiv la disciplinele facultative din
planurile de învățământ ale FMI) sau de media de admitere pentru studenții de anul I
(pentru studenții admiși fără examen, media se calculează cf. Metodologiilor de admitere,
licenţă, respectiv master, ale FMI). Prin excepție, pentru domeniile de licență și master la
care admiterea se susține pe domeniu, se întocmește o singură listă pe domeniu (indiferent
de specializări). Această regulă se aplică la toți anii de studiu la care planul de învățământ
este comun specializărilor dintr-un domeniu.

4.4. Secretariatul verifică eligibilitatea studenţilor care au depus cereri şi indică în mod
corespunzător pe listă situaţiile în care studenţii nu sunt eligibili.
4.4.1. În cazul burselor de performanţă ştiinţifică, de merit şi speciale studenţii
trebuie să fie integralişti, adică să îşi fi îndeplinit integral obligaţiile din planul
de învăţământ (inclusiv cele din anii anteriori). Studenţii restanţieri sau cei
aflaţi în situaţie de prelungire de şcolaritate (excepţie făcând studenţii cu
revenire din prelungire medicală) sau reînmatriculaţi, precum şi studenţii cu
examene de diferenţă nu sunt eligibili pentru aceste categorii de burse.
4.4.2. În cazul burselor sociale, condiţia de eligibilitate este ca studentul să își fi
îndeplinit condiția de promovare a anului universitar. În particular, studenţii
care nu îndeplinesc condiţia de promovabilitate (prelungiri de şcolaritate,
reînmatriculări, excepţie făcând studenţii cu revenire din prelungire medicală)
nu pot beneficia de burse sociale.
4.5. Listele întocmite de Secretariat sunt verificate de către Comisia de burse a FMI, constituită
conform prevederilor Metodologiei UB.
4.5.1. Pentru verificarea şi validarea conţinutului solicitărilor pentru bursă de
performanţă ştiinţifică sau bursă specială „Anghelescu” şi pentru evaluarea
activităţii ştiinţifice a studentului, pot fi consultate cadre didactice din
facultate.
4.5.2. Pentru bursele sociale este verificată prezenţa documentelor justificative
prevăzute de Metodologia UB şi, acolo unde se aplică, modul de calcul al
venitului net lunar pe membru de familie. Dacă sunt necesare modificări,
comisia le efectuează, informând studentul asupra acestui fapt. Comisia are
dreptul să ceară clarificări din partea solicitanţilor, acolo unde consideră
necesar.
4.5.3. Pentru bursele speciale din alocaţii bugetare sunt verificate documentele
justificative depuse la dosar (copii ale diplomelor / premiilor obţinute) şi este
analizată relevanța la nivel național sau internațional a competiţiilor sau
concursurilor în care acestea au fost obţinute.
4.6. Listele de cereri depuse sunt afişate pe site-ul facultăţii şi la avizier, în maxim 1 zi după
expirarea perioadei de depunere a cererilor, pentru a fi verificate de către studenți,
eventuale neconformități fiind semnalate la Secretariat înainte de afișarea listelor cu
beneficiarii burselor.
Art. 5. Criterii de acordare a burselor
5.1. Bursele de performanţă ştiinţifică pot fi acordate studenților de la licență sau master,
începând cu anul II de studiu, care au media generală a anului anterior minim 9 și au
performanţe ştiinţifice, pe baza criteriilor din art. 18 al Metodologiei UB. Nu există un
număr prestabilit de astfel de burse, decizia de acordare a unei astfel de burse fiind a
Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate.

5.2. Bursele de merit II pot fi acordate studenților de la licență sau master, începând cu anul II
de studiu, care au media generală a anului anterior egală cu 10. Nu există un număr
prestabilit de astfel de burse.
5.3. Bursele de merit I pot fi acordate studenților de la licență sau master, care au media
generală a anului anterior (respectiv media de admitere) minim 8, în ordinea descrescătoare
a mediilor pe ani și specializări (respectiv domenii, acolo unde este cazul), respectându-se
principiul proporționalității, cf. algoritmului prezentat la art. 6. În cazul mediilor egale,
criteriile de departajare sunt:
5.3.1. Pentru studenţii începând cu anul II, cele indicate în Metodologia UB: media
pe semestrul anterior, media obţinută la examenul de admitere şi media la
bacalaureat.
5.3.2. Pentru studenţii din anul I, cele din Metodologiile de admitere, licenţă,
respectiv master, ale FMI.
În cazul studenţilor pentru care toţi indicatorii luaţi în considerare sunt egali şi nu se poate
face departajarea, dacă unul dintre studenţii aflaţi în această situaţie se încadrează să
primească bursă, toți studenții în această situație vor primi bursă.
5.4. Bursele sociale pot fi acordate studenților care se încadrează în condițiile stabilite de
Metodologia UB și în limita fondului de burse sociale, stabilit de Comisia de acordare a
burselor pe facultate. Prioritate au studenţii care se încadrează în prevederile art. 38 a) sau
b) din Metodologia UB (situaţii sociale deosebite şi cazuri medicale detaliate în
metodologie). Urmează studenţii care se încadrează în prevederile art. 38 c) din
Metodologia UB, ordonaţi în ordinea crescătoare a venitului lunar mediu net pe membru de
familie, calculat conform Anexei Metodologiei UB.
5.5. Bursele speciale din alocații bugetare pot fi acordate studenților de la licență (începând cu
anul II de studii) sau de la master, care au obținut în anul universitar anterior performanțe
(premii sau medalii) la competiții sportive, culturale sau concursuri studenţeşti de profil,
care au relevanță la nivel național sau internațional. Nu există un număr prestabilit de astfel
de burse, decizia de acordare a unei astfel de burse fiind a Comisiei de acordare a burselor
la nivel de facultate.
5.6. Bursele speciale „Anghelescu” se acordă după aceleași criterii ca bursele de perfomanță
științifică, cu excepția faptului că pot fi acordate și studenților din anul I de master (media
luată în considerare fiind cea de admitere). Prioritate la obținerea unei astfel de burse o au
studenții care nu au mai beneficiat de ea într-un an anterior. Numărul acestor burse care se
acordă într-un an universitar este stabilit de Consiliul Facultății, în funcție de cuantumul
bursei lunare și veniturile existente.
Art. 6. Stabilirea listelor cu beneficiari ai burselor din alocații bugetare
6.1. Din bugetul lunar alocat facultăţii, este stabilită suma rezervată cazurilor sociale (pe baza
procentului minimal indicat în Metodologia UB).

6.2. În repartizarea burselor sociale se va ţine cont de criteriile şi priorităţile din Metodologia
UB. Se va încerca acoperirea integrală a cazurilor indicate în art. 38 punctele a) şi b) ale
Metodologiei UB (situaţii sociale deosebite şi cazuri medicale detaliate în metodologie).
Suma rămasă va fi alocată pentru situaţiile descrise la art. 38 punctul c), bursele fiind
acordate pe baza clasamentului pentru burse sociale, în limita fondului stabilit pentru acest
tip de burse la nivelul FMI.
6.3. În cazul în care sunt acoperite toate solicitările pentru burse sociale fără a utiliza în
întregime fondul rezervat, suma rămasă este reportată pentru celelalte tipuri de burse.
6.4. Din fondul de burse rămas în urma acordării burselor sociale, se scade suma alocată pentru
burse de performanță științifică, burse de merit II și burse speciale din alocații bugetare.
6.5. Fondul de burse rămas în urma acordării burselor menționate mai sus este împărțit
proporțional cu numărul studenților pe ani și specializări (respectiv domenii, acolo unde
este cazul). Pentru a estima numărul de burse de merit I alocat pentru o specializare din
cadrul unui an de studiu este aplicat următorul algoritm:
6.5.1. Este estimată suma care revine lunar burselor de merit I din FMI, ca diferenţă
între suma alocată lunar FMI şi suma care revine lunar burselor sociale,
burselor de performanţă, burselor de merit II şi burselor speciale din alocații
bugetare. Aceste valori sunt calculate în funcţie de numărul de beneficiari şi
de cuantumul respectivelor burse.
6.5.2. Este estimat numărul total de burse de merit I la nivelul FMI, pe baza sumei
estimate la 6.5.1. şi a cuantumului unei burse de merit I. Este estimat numărul
total Nrez de burse pentru rezultate academice (performanţă ştiintifică, de merit
II şi de merit I) la nivelul FMI.
6.5.3. Pentru fiecare an şi program de studiu este estimat numărul de burse de merit
I, urmărindu-se ca, per ansamblu, numărul de burse de performanţă ştiinţifică,
de merit I şi II să fie repartizat cât mai echilibrat între ani și specializări. Fie s
o specializare din cadrul unui an de studiu. Numărul de burse de merit I
estimat ns, merit I este egal cu
, =  ∙  − ,. − , ,
unde:
• ns este numărul de studenţi (cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat
sau cu taxă) promovaţi în anul universitar curent la specializarea s;
• N este numărul total de studenţi (cursuri de zi, şcolarizaţi în regim
bugetat sau cu taxă) din FMI promovaţi în anul universitar curent;
• Nrez este numărul estimat de burse pentru rezultate academice
(performanţă ştiintifică, de merit II şi de merit I) la nivelul FMI;
• ns, perf. st. este numărul de burse de performanţă ştiinţifică acordate
pentru specizalizarea s;
• ns, merit II este numărul de burse de merit II acordate pentru
specizalizarea s.

6.6. Pentru fiecare an şi specializare, Comisia de burse a FMI stabileşte numărul exact de burse
de studiu care urmează să fie acordat, pe baza următoarelor principii.
6.6.1. Pentru fiecare specializare dintr-un an de studii s, estimarea ns, merit I de la art.
6.5 este trunchiată la întreg, numărul de burse astfel obţinut fiind alocat ca
burse de merit I pentru specializarea s.
6.6.2. Studenţii beneficiari sunt selectaţi pe baza listelor de priorităţi întocmite, din
care au fost excluşi studenţii care beneficiază de bursă de performanţă
ştiinţifică, bursă de merit II, bursă specială din alocaţii bugetare sau bursă
specială „Anghelescu”.
6.6.3. Numărul de burse de merit I rămase nealocate ca urmare a rotunjirilor prin
trunchiere, la care se adaugă numărul de burse nealocate de la specializările la
care numărul studenților cu media cel puțin egală cu 8 este mai mic decât cel
rezultat din estimarea de la art. 6.5 este redistribuit pe baza următoarelor
priorităţi:
• acoperirea eventualelor diferenţe rezultate din estimări ns,merit I
negative;
• acoperirea situaţiilor în care, în urma estimării realizate la art. 6.6.1, nu
se poate face departajarea pe baza criteriilor de la art. 5.3 pentru a
stabili beneficiarii burselor;
• alocarea numărului de burse rămas prin realizarea unui clasament unic
pe facultate, pe baza mediei generale, în ordine descrescătoare, a
studenţilor care nu beneficiază încă de niciun fel de bursă, cu excepția
celei sociale.
Art. 7. Afişarea listelor cu beneficiari
7.1. Listele cu beneficiarii burselor, precum şi un Proces Verbal informativ sunt afişate pe siteul FMI şi la avizier, în concordanţă cu Calendarul de burse al UB.
Art. 8. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor. Afişarea listelor finale
8.1. Contestaţiile sunt depuse personal la Secretariat, în cadrul programului de lucru cu
publicul, în perioada indicată în Calendarul de burse al UB. Fiecare contestaţie primeşte un
număr de înregistrare, conform procedurilor în vigoare.
8.2. Comisia de burse a FMI se întruneşte la încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor,
pentru analiza şi soluţionarea acestora. În cazul în care este necesar, poate fi solicitat
sprijinul conducerii FMI.
8.3. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează pe site-ul FMI şi la avizier, la data indicată în
Calendarul de burse al UB.
8.4. Listele finale cu beneficiari ai burselor sunt întocmite pe baza listelor iniţiale, actualizate în
funcţie de rezultatele contestaţiilor. Aceste liste sunt afişate pe site-ul FMI şi la avizier, în
concordanţă cu Calendarul de burse al UB.

8.5. Secretariatul întocmeşte o situaţie centralizată a listelor finale cu beneficiari, care este
transmisă Comisiei centrale de acordare a burselor din UB, în formatul solicitat, la data
indicată în Calendarul de burse al UB.
Art. 9. Retragerea burselor
9.1. Bursele pot fi retrase după finalizarea primului semestru al anului universitar pentru care au
fost acordate, după cum urmează.
9.1.1. Orice tip de bursă poate fi retrasă studenților cărora li s-a consemnat în
Registrul de etică al FMI un incident minor, în termenii definiţi de
Regulamentul de etică şi profesionalism al FMI.
9.1.2. Bursa de performanţă, de merit sau specială poate fi retrasă studenților care nu
au promovat niciun examen/verificare până la sfârșitul sesiunii de examene
din semestrul I.
9.1.3. În cazul studenților care beneficiază de bursă socială şi care nu au promovat
niciun examen/verificare până la sfârșitul sesiunii de examene din semestrul I,
este necesară o justificare scrisă din partea beneficiarului bursei, adresată
Comisiei de burse a FMI, prin care să fie explicate (dacă există) motivele care
au generat această situație. Justificarea este depusă la Secretariat, cu număr de
înregistrare în termen de maxim două săptămâni de la începerea semestrului al
II-lea (excepţie făcând cazurile medicale justificate). Comisia analizează
documentul depus şi decide retragerea bursei sau păstrarea ei și pe semestrul
al II-lea, dacă motivele prezentate de beneficiar sunt întemeiate.
9.2. Bursele disponibilizate în urma retragerilor detaliate la art. 9.1. vor fi redistribuite, pentru
semestrul al II-lea, studenţilor care nu beneficiază de tipul respectiv de bursă, pe baza
listelor de priorităţi de la începutul anului universitar.
Art. 10. Dispoziţii finale
10.1. Prezenta metodologie se aplică începând cu anul universitar 2017-2018.
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