
 

 
 
 

Împărțire fond burse pe sem. 2, anul universitar 2020
 

Facultății noastre i s-a repartizat un fond de burse în valoare de  

 

 Bursele de performan
 Bursele de merit reprezintă 
 Bursele de ajutor social
 

 S-a depus un număr de 20 dosare de burse sociale, însemnând suma de 11600

din fondul aferent a rămas suma de 5826,7 lei. Acest fond s

performanță 2029,32 lei și către bursele de merit 3797,38 lei. 

După această redistribuire, situa

 Burse de performanță
 Burse de merit  
 Burse de ajutor social
 

Cuantumul bursei de performan
9000 lei : 1000 lei = 9  

Cuantumul bursei de merit este 700 lei  
37489 : 700 = 53,55  -  

Cuantumul bursei de ajutor social este 580 lei, 
 11600: 580 = 20     -    

     

 
Pentru a putea aloca 54 de

lei, pe care o putem împrumuta din fondul rămas de la alte facultă
 

Notă:  

Cele 9 burse de performanță 

funcție de numărul de studenți

1. Departamentul Cluj:   

2. Departamentul Blaj:   

3. Departamentul Oradea

În fiecare Departament numărul de burse de performan

distribuite pentru fiecare specializare (licen

studenți bugetați!   

 

țire fond burse pe sem. 2, anul universitar 2020

a repartizat un fond de burse în valoare de  58.

Bursele de performanță reprezintă 12% din totalul burselor - fond aferent
reprezintă 58% din totalul burselor - fond aferent

Bursele de ajutor social reprezintă 30% din totalul burselor - fond aferent 17426,70 lei.

a depus un număr de 20 dosare de burse sociale, însemnând suma de 11600

din fondul aferent a rămas suma de 5826,7 lei. Acest fond s-a direcționat c

ătre bursele de merit 3797,38 lei.  

După această redistribuire, situația se prezintă astfel:  

ă  -   9.000,00 lei 
  - 37.489,00 lei 

Burse de ajutor social  - 11.600,00 lei 

Cuantumul bursei de performanță este 1000 lei.  
9000 lei : 1000 lei = 9  -  9 burse de performanță,  fond alocat

Cuantumul bursei de merit este 700 lei   
  54 burse de merit,   fond alocat

Cuantumul bursei de ajutor social este 580 lei,     
    20 burse de ajutor social,  fond alocat

 TOTAL     

Pentru a putea aloca 54 de burse de merit, avem nevoie de o sumă suplimentară de 311 
lei, pe care o putem împrumuta din fondul rămas de la alte facultăți. 

ă și cele 54 de burse de merit s-au distribuit

i bugetați, rezultând: 

 2 - burse de performanță și 10 – burse de merit

 3 - burse de performanță și 20 – burse de merit

Departamentul Oradea:  4 - burse de performanță și 24 – burse de merit

În fiecare Departament numărul de burse de performanță și al burselor de merit alocate au fost 

distribuite pentru fiecare specializare (licență și master) în funcție de același criteriu: num

țire fond burse pe sem. 2, anul universitar 2020-2021 

.089,00 lei.  

fond aferent 6970,68 lei.  
fond aferent 33691,62 lei. 

fond aferent 17426,70 lei. 

a depus un număr de 20 dosare de burse sociale, însemnând suma de 11600,00 lei, deci 

ționat către bursele de 

fond alocat:    9.000,00 lei 

fond alocat: 37.800,00 lei 

fond alocat: 11.600,00 lei 

 58.400,00 lei 

burse de merit, avem nevoie de o sumă suplimentară de 311 

distribuit pe Departamente în 

burse de merit; 

burse de merit; 

burse de merit. 

și al burselor de merit alocate au fost 

și master) în funcție de același criteriu: numărul de 


