BURSE SEM. I 2021–2022
Cu studenţii menţionaţi se va discuta pe mail vineri, 5 noiembrie 2021, orele
1100, despre burse:
Patriche Alina-Georgiana, anul I
Crăciun Andreea-Diana, anul II
Ungureanu Teodor-Vasile, anul III
Sălăjan Sofia-Ștefania, anul I master
Novac Bogdan-Ștefan, anul II master

Cuantumuri lunare burse:
Bursa de performanţă ştiinţifică

1000 lei

Bursa de merit

730 lei

Bursa de studiu integrală

630 lei

Bursa de studiu parţială

580 lei

Bursa socială

580 lei

BURSA DE MERIT: se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor,
începând cu semestrul II al fiecărui ciclu de studii universitare, studenţilor care au
acumulat minim 288 de puncte din evaluarea activităţilor didactice prevăzute în planul
de învăţământ al semestrului anterior şi nu au obţinut venituri din activităţi
remunerate.
BURSA DE AJUTOR SOCIAL : se acordă anual. Numai cazurile de excepţie
– treceri la alte categorii de burse – vor fi rezolvate semestrial. Pentru obţinere şi
păstrare studentul trebuie să aibă minim 20 credite în semestrul anterior.
Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Istorie a hotărât ca
studenţii beneficiari de bursă socială să primească doar această categorie de
bursă.
Perioada de acordare a burselor este:
–pentru anul I licenţă IF, anul II licenţă IF, anul I master IF: 27 septembrie 2021—31
martie 2022;
–pentru anul III licenţă IF, anul II master IF: 27 septembrie 2021—20 februarie 2022.

I. BURSELE DE STUDIU INTEGRALE ŞI PARŢIALE:
a) se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor;
b) nu se acordă sub următoarele medii şi punctaje:
–– an I sem. I – 8,50
–– an I sem. II – 240 puncte/semestru
–– an II – 240 puncte/semestru
–– an III – 240 puncte/semestru
–– Master I sem. I – 9,00
–– Master I sem. II – 270 puncte/semestru
–– Master II – 270 puncte/semestru
c) BURSELE pentru studii universitare de MASTERAT: datorită numărului
mic de studenţi înscrişi, deci fonduri mici alocate fiecărei specializări, se acordă
doar de burse de studiu parţiale.
II.Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de licenţă care au
acelaşi punctaj
Licenţă, anul I:
- la începutul semestrului I:
1. media anilor de studii din liceu
- la începutul semestrului al II-lea:
1. media de admitere
Licenţă, anul II:
- la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului I
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului I (Stat, societate şi
mentalităţi în spaţiul românesc; Europa medievală)
3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului I (Civilizaţii
preistorice şi antice pe teritoriul României; Orientul Mijlociu şi Mediterana în
Antichitate)
- la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul semestrului II al anului I
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România
modernă; Europa modernă)
Licenţă, anul III:
- la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului II
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului II (România în
secolul XX; Europa şi lumea în secolul XX)
3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România
modernă; Europa modernă)
- la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul semestrului II al anului II
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului III (Curs special de
istorie universală; Curs special de istorie a românilor)

III.Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de masterat care
au acelaşi punctaj
Master, anul I:
- la începutul semestrului I:
1. media anilor de studii licenţă
- la începutul semestrului al II-lea:
1. media de admitere la Master
2. media anilor de studii licenţă
Master, anul II:
- la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului I
2. media de admitere la Master
3. media anilor de studii licenţă
- la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul anului I
2. media de admitere la Master
3. media anilor de studii licenţă
În cazul în care, după aplicarea criteriilor de mai sus, există, în continuare,
medii/punctaje egale, se va aplica următorul criteriu de departajare: nu vor beneficia de bursă
studenţii care au vechime în muncă, menţionată în cartea de muncă, mai mare de 5 ani.

BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
– se poate acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute
în activitatea de cercetare ştiinţifică
– se poate acorda studenţilor înmatriculaţi în orice domeniu/ specializare din cadrul Universităţii
– criteriile de acordare sunt:
a) îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an
universitar);
b) participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii;
c) în situaţie de punctaj egal, în urma evaluării activităţii ştiinţifice, media poate fi luată în
considerare pentru departajare;
d) pentru evaluarea activităţii extracurriculare se punctează doar activităţile realizate de către
candidat de la ultima obţinere a unei burse de performanţă.
Pentru evaluarea activităţii extracurriculare a studentului candidat la bursa de performanţă, se
punctează* după cum urmează:
Categorii punctate

Punctaj

Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Premiu de excelenţă

110

Premiul I

100

Premiul al II-lea

80

Premiul al III-lea

60

Menţiune

40

Participare

20

Sesiuni ştiinţifice naţionale
Premiu de excelenţă

100

Premiul I

80

Premiul al II-lea

60

Premiul al III-lea

40

Menţiune

20

Participare

10

Sesiuni ştiinţifice organizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Premiu de excelenţă

80

Premiul I

60

Premiul al II-lea

40

Premiul al III-lea

20

Menţiune

10

Participare

5

Publicare cărţi de specialitate
Autor unic
Coautor

200
Se împart 200 de puncte la numărul de autori**

Publicare articole
Articol în publicaţii de specialitate internaţionale
Autor unic
Coautor

100
Se împart 100 de puncte la numărul de autori

Articol în publicaţii de specialitate naţionale
Autor unic
Coautor

80
Se împart 80 de puncte la numărul de autori

Brevete înregistrate
Internaţionale

200

Naţionale

100

Notă:
* Punctajul se acordă pentru fiecare premiu, carte, articol, brevet etc. obţinut în perioada evaluată, de la ultima acordare a unei burse de
performanţă;
** Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe capitole, se împart cele 200 de puncte la numărul de capitole şi se înmulţesc cu
numărul capitolelor al cărui autor este candidatul.

– dosarul de candidatură cuprinde:
a) curriculum vitae;
b) lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute
la concursurile sau manifestările ştiinţifice la care a participat;
c) situaţia şcolară;
d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare
ştiinţifică.
– se acordă, după aprobarea Consiliului de Administraţie, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în
perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii
– fondurile destinate acestui tip de bursă se deduc din fondul total repartizat fiecărei facultăţi
– se poate acorda o bursă în cadrul Facultății de Istorie

Dosarele pentru această bursă se trimit la istorie@uaic.ro în perioada 8–9 noiembrie
2021, până la orele 14. Situația școlară va fi transmisă ulterior de către Secretariatul
Facultății de Istorie.

În anul universitar 2021–2022 nu se primesc dosare pentru bursa de performanţă
pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural.

