Aprobat
Consiliului FPSE
din 19 octombrie 2021

CRITERII INTERNE DE ALOCARE
A BURSELOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020/2021
La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei bursele se acordă studenţilor în conformitate
cu Metodologia de acordare a burselor în Universitatea din Bucureşti şi a criteriilor interne de
departajare, după cum urmează:
BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ - ÎNCEPÂND CU ANUL II DE STUDII
-

-

Pentru activitate profesională foarte bună şi performanţe meritorii în activitatea de cercetare
ştiinţifică, precum participarea la manifestări ştiinţifice, realizarea unor publicații, se pot
acorda Burse de performanță științifică studenţilor de la învățământul universitar de licență
(anii II și III de studii) și master (anul II).
Se poate acorda studenților care au obținut media 9.50.

Dosarul de concurs se transmite electronic secretarului de an, conform calendarului şi trebuie să
cuprindă:
-

Publicații în reviste cotate în baze de date internaționale (copie articol/capitol, copie copertă
și cuprinsul publicației etc.) și/ sau în cărți publicate în edituri recunoscute;
Participare cu lucrare la manifestări științifice internaționale (copie program manifestare
stiințifică și copie lucrare);
Participare cu lucrare la manifestări științifice naționale (copie program manifestare stiințifică
și copie lucrare);
Participare cu lucrare la manifestări științifice organizate de UB (copie program manifestare
stiințifică și copie lucrare);
Participare în echipa unor proiecte de cercetare naționale (dovada participării se face printr-o
recomandare semnată de managerul de proiect);
Participare în echipa unor proiecte de cercetare internaționale (dovada participării se face
printr-o recomandare semnată de managerul de proiect);
Diplome de participare ca audient la conferințe internaționale/naționale/organizate de UB
CV-ul candidatului, cu anexă listă publicații.

Se acordă studenților care întrunesc punctajul cel mai mare, în urma evaluării activității științifice,
astfel:
-

Publicații la nivel național - 1p/art;
Publicații la nivel internațional indexate în baze de date - 4 p/art;
Participare cu lucrare la manifestări științifice naționale -1p/manifestare;
Participare cu lucrare la manifestări științifice internaționale - 3p/manifestare;

-

Participare cu lucrare la manifestări științifice organizate de UB - 0.5p/manifestare;
Paricipare ca audient la menifestări științifice internaționale – 1p/manifestare
Participare ca audient la manifestări științifice naționale – 0.25 p/manifestare
Participare ca audient la manifestări științifice organizate de UB – 0.25p/ manifestare
Participare în echipa unor proiecte de cercetare naționale - 0.5 p/proiect;
Participare în echipa unor proiecte de cercetare internaționale -1p/proiect.

În cazul punctajelor egale, criteriul de departajare va fi media de absolvire a anului universitar
anterior.
-

Studii universitare de licență
Psihologie
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Ped. Înv. Primar și preșcolar

Nr. burse
2
1
1
1

Studii universitare de master
Domeniul Psihologie
Domeniul Științe ale educației

Nr. burse
2
2

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
BURSE MERIT II
Anul II și III
Se acordă primului/primilor clasat/i (studentului/studenților care au obținut cea mai mare medie, nu
mai puțin de 9,90).
BURSE MERIT I
Se acordă strict în ordinea descrescătoare a mediilor în funcție de fondul disponibil.
Criterii departajare
Anul I
-media de la examenul de bacalaureat;
-nota la proba scrisă la disciplina Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
Anul II și III
-media semestrului anterior;
-media din anul anterior;
-media obținută la examenul de admitere;
-media de la examenul de bacalaureat.
BURSE SOCIALE
Se alocă burselor sociale 35% din fondul total de burse. Ordinea priorităților va fi stabilită pe baza
criteriilor prevăzute în medotologie, indiferent de specializare sau an de studii.
ORDINEA DE PRIORITATE
- studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus măsura de plasament
familial și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
- studenți bolnavi, conform Metodologiei de acordare a burselor;
- studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit
lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul de bază minim net pe economie.

Criterii departajare:
Anul I
-nota la proba scrisă la disciplina Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
-nota la a doua probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat;
-nota la a treia probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat.
Anul II și III
-media semestrului anterior;
-media din anul anterior;
-media obținută la examenul de admitere;
-media de la examenul de bacalaureat.
.
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
BURSE MERIT II
Anul II
Se acordă primului/primilor clasat/i (studentului/studenților care au obținut cea mai mare medie, nu
mai puțin de 9,90).
BURSE MERIT I
Se acordă strict în ordinea descrescătoare a mediilor în funcție de fondul disponibil.
Criterii departajare la medii egale
Anul I
-media obținută la examenul de admitere;
-media de la examenul de licență;
-media generală a anilor de studii universitare de licență.
Anul II
-media semestrului anterior
-media obținută la examenul de admitere;
-media de la examenul de licență;
-media generală a anilor de studii universitare de licență.
BURSE SOCIALE
Se alocă burselor sociale 35% din fondul total de burse. Ordinea priorităților va fi stabilită pe baza
criteriilor prevăzute în medotologie, indiferent de specializare sau an de studii.
ORDINEA DE PRIORITATE
- studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus măsura de plasament
familial și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
- studenți bolnavi, conform Metodologiei de acordare a burselor;
- studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit
lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul de bază minim net pe economie.
Criterii departajare:
Anul I
-media obținută la examenul de admitere;
-media de la examenul de licență;
-media generală a anilor de studii universitare de licență.
Anul II
-media semestrului anterior;
-media obținută la examenul de admitere;

-media de la examenul de licență.
FONDUL DE BURSE
Fondul de burse alocat se repartizează astfel:
-

-

Se alocă din fondul total de burse primit la nivelul facultății suma echivalentă pentru filialele
Buzău și Focșani – conform numărului de studenți bugetați. Filialele vor respecta alocarea pe
tipuri de burse conform criteriilor.
Se alocă din fondul rămas după distribuirea către filiale 35% pentru bursele sociale.
Fondul disponibil pentru bursele de merit I/II se va repartiza pe programe și ani de studii în
functie de nr studentilor bugetați.

Fracțiile rămase în urma acordării burselor de merit I/II vor fi transferate la fondul de burse
sociale, acesta fiind distribuit la nivelul facultății de comisia de acordare a burselor.

