RECLASIFICARE STUDENTI – BUGET/TAXĂ
anul univ. 2018/2019
Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (2018)
Art.43 În conformitate cu art. 5 din OUG nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă,
peste locurile finanțate de la bugetul de stat, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea 224/2005 şi în conformitate cu
art. 205, alin. 9 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, la începutul fiecărui an universitar, se procedează la
reclasificarea studenţilor, după cum urmează:
a. Se identifică cifra de şcolarizare pentru locurile finanţate prin granturi de studii, alocate la admiterea în ciclul de
studii respectiv (licenţă/master);
b. Se stabilesc: numărul de locuri finanţate prin granturi de studii alocate pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15%
din totalul locurilor finanţate prin granturi de studii) şi termenul de depunere a actelor doveditoare pentru ocuparea
acestor locuri;
c. Studenţii care se încadrează în categoria “cazuri sociale” (care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea burselor
sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor) depun la secretariatul facultății, până la termenul stabilit,
cereri însoţite de acte doveditoare privind veniturile;
d. Se realizează clasificarea studenţilor din categoria cazurilor sociale, pentru fiecare an de studii în parte, pe domenii /
specializări / programe de studii, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute în anul de studii anterior, conform
cifrei stabilite la lit. b. (atunci când numărul lor este mai mare decât numărul locurilor alocate pentru această
categorie);
e. Punctele se obţin prin însumarea produselor dintre fiecare notă acordată la fiecare disciplină din planul de
învăţământ (nu se vor lua în calcul disciplinele facultative) şi numărul de credite aferent astfel încât, pentru 60 de
credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte; prin excepție, în cazul în care nu se completează locurile de la buget,
pot ocupa locuri subvenționate și studenții care obțin sub 300 de puncte;
f. Din reclasificare sunt eliminaţi studenţii în regim cu taxă care nu îndeplinesc condiţiile pentru ocuparea unui loc
finanţat prin granturi de studii (studenţii care studiază pe locuri subvenţionate la o altă facultate, studenţii care au
studiat pe locuri subvenţionate la o a doua facultate);
g. Studentul care studiază pe locurile subvenționate și care solicită întreruperea studiilor până la data de 1 decembrie a
anului universitar în curs, la reluarea studiilor își păstrează locul subvenționat și nu va intra în procesul reclasificării.
h. Studentul care studiază pe locurile subvenționate și care solicită întreruperea studiilor după data de 1 decembrie a
anului universitar în curs reia studiile cu taxă și nu va intra în procesul reclasificării.
i. Studenţii finanţaţi prin granturi de studii care au beneficiat de prelungirea școlarității din motive medicale în anul
universitar precedent, la reluarea studiilor își păstrează forma de finanțare și nu intră în reclasificare.
j. Studenții transferați de la alte universități / facultăți / forme de învățământ / programe de studii intră în procesul de
reclasificare pe baza situației școlare din anul de studii anterior;
k. Se realizează clasificarea celorlalţi studenţi, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute în anul de studii
precedent, conform regulilor stabilite la lit. e;
CAZURI SOCIALE
1. Documentele necesare pentru a ocupa un loc la buget sunt specificate în Regulamentul de acordare a burselor
art. 38 – art 43 și se depun la secretariatul de profil în perioada 9 – 15 octombrie 2018, după următorul program :
Luni – Joi
13 :00 – 15 :00
Vineri
10 :00 – 12 :00
2. Categorii de beneficiari :
- studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează
venituri – (art. 38, alin. a);
- studenți bolnavi, conform Metodologiei de acordare a burselor – (art. 38, alin. b);
- studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (iulie, august, septembrie) un
venit lunar net mediu pe membru de familie de 1162 lei (venit brut - 1900 lei).
CRITERII INTERNE DE DEPARTAJARE (punctaj egal)
În cazul în care punctajul obținut de studenți este identic, departajarea se va face, după caz, în funcție de:
- Media generală a anului universitar pentru care se calculează punctajul;
- Punctajul obținut de student în anul anterior de studii;
- Media generală a anului anterior de studii;
- Media de admitere
- Media de licență

NUMĂRUL LOCURILOR FINANȚATE DE LA BUGET
anul univ. 2018/2019
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Program de studii

PSIHOLOGIE – an II
PSIHOLOGIE – an III
PEDAGOGIE – an II
PEDAGOGIE – an III
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – an II
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA – an III
PIPP BUCUREȘTI – an II
PIPP BUCUREȘTI – an III
PIPP BUZĂU – an II
PIPP BUZĂU – an III
PIPP FOCȘANI – an II
PIPP FOCȘANI – an III

Nr. locuri buget
Total
din care locuri buget
cazuri sociale
95+1 rom
14
110
16
59
6
59
5
58+1 rom
6
64
9
66
9
74+1 rom
11
37
5
38
5
37
5
38
5

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Program de studii
Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare
(PEU) si dezvoltare personala
Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si
a familiei
Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
Psihologie organizaţională şi managementul resurselor
umane
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane
Psihotraumatologie și asistare psihologică
Psihologia sanatatii - cercetare și optimizare
comportamentală
Evaluare și interventie psihologica în domeniul educațional
Formarea formatorilor
Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor
educationale
Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
Învățare, inovare și coaching în educație
Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare.
Psihopedagogia şcolii incluzive
Terapia logopedică în procesele de comunicare
Educație timpurie
Pedagogii alternative și artă teatrală în educație
Mentoratul în educație
Management educational (Focșani)
Management educational (Buzău)

Total

Nr. locuri buget
din care locuri buget cazuri sociale

13

2

13

2

13
15

2
2

18

3

18
15
17

3
2
3

17

3

14
15

2
2

15

2

16
15
15
17
17
14
18
14
8
8

2
2
2
3
3
2
3
2
1
1

