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La nivelul Facultății de Muzică, bursele sunt alocate în conformitate cu Regulamentul de acordare a 
burselor si alte forme de sprijin material. Suma aferentă sem. 2 este de 20.242, din care 950 de lei ( 
bursă de performanță cultural-artistică).  Fondul pentru burse de merit 19.292 de lei a fost  repartizat  
proportional pe nr. de studenți, pe programe de studii, respectiv ani de studii. 
 

La Domeniul de Licență, tinând cont de numărul de studenți pe programe de studii și  medii (ordine 
descrescătoare),  s-au acordat: 

- 6 burse de merit  - Programul de studii: Interpretare Muzicală – Instrumente* 
Anul I   – 1 bursă  merit   
Anul II  –  2 burse merit 
Anul III – 2 burse merit 
Anul IV  - 1 bursă merit 
 

- 1 bursă de merit – Programul de studii: Interpretare Muzicală- Instrumente ( lb.engleză) 
Anul I – 1 bursă merit 
 
 

- 4 burse de merit - Programul de studii: Muzică 
Anul I   – 2 burse merit  
Anul II – 1 bursă merit  
Anul III  –  1 bursă merit  
Anul III – 1 bursă de performanță cultural-artistică ( bursă anuală) 
 
 

- 2 burse de merit - Programul de studii: Interpretare Muzicală – Canto 
Anul I   – 0 burse 
Anul II  – 1 bursă merit 
Anul III –  1 bursă merit 
Anul IV – 0 burse 
    
 



La Domeniul Master, tinând cont de numărul de studenți pe programe de studii și medii (ordine 
descrescătoare),  s-au acordat: 

 

-  2 bursă de merit - Programul de studii Tehnica și Arta Muzicală din  secolul al XX-lea 
Anul I   – 1 bursă merit  
Anul II –  1 bursă merit  

 
 

-  4 burse de merit  -Programul de studii: Stil și Interpretare Instrumentală și  Vocală 
Anul I   – 2 burse merit  
Anul II  – 2 burse merit  
 
- 2 burse de merit - Programul de studii: Meloterapie  

  An I    -  1 bursă merit  
       Anul II – 1 bursă merit  

 

Notă: 
 
La nivelul Facultății de Muzică, bursele sunt alocate în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor 
și alte forme de sprijin material. Suma aferentă sem. 2 este de 20.242, din care 950 de lei ( bursă de 
performanță cultural-artistică).  Fondul pentru burse de merit, sem. 2,  în cuantum de 19.292 de lei a fost 
împărțit proportional la nr de studenți, pe programe de studii, respectiv ani de studii, cu următoarele precizări: 

*Programului de studii INT, anul II, i-au revenit 2 burse. Prima bursă de merit, a fost oferită studentului cu 
media cea mai mare.  Pentru acordarea celei de a 2 a  burse,  rămași în competetiție la balotaj 4 studenti,  s a  
aplicat pct B. - Media de la admitere, conform Criteriilor de departajare în cazul mediilor egale ( afisate pe site 
si avizier). Punctul A – Media obținută  din anul anterior   (2021-2022), nefiind aplicabil, întrucât stud. eligibili 
au medii egale. 

** Programului de studii CAN,  i-au revenit 2 burse la nivel de program, în urma calculelor efectuate. Comisia 
de burse a decis acordarea celor 2 burse, astfel: 

- Anul II CAN – 1 bursă merit ( 9 stud.); 
- Anul III CAN – 1 bursă merit ( 5 stud). Întrucât la anul mentionat au participat la balotaj 2 studenți, 

bursa a fost acordată studentului cu media cea mai mare obținută la Admitere, conform pct. B din 
Criteriile de departajare în caz de medii egale .  Punctul A – Media din anul anterior  ( 2021-2022),  
nefiind aplicabil, întrucât stud. eligibili au medii egale. 



*** Programului de studii TAM, anul II, i-a revenit 1 bursă. La balotaj au participat 2 studenti. Bursa a fost 
acordată studentului cu media cea mai mare obținută în anul anterior (2021-2022) , conform pct. A din 
Criteriile de departajare în caz de medii egale. 

**** Programului de studii MELO, anul I, i-a revenit 1 bursă. La balotaj au participat 4 studenti. Bursa a fost 
acordată studentului cu media cea mai mare obținută la admitere, conform pct. A din Criteriile de departajare 
în caz de medii egale. 

 
 

Contestatiile se depun în scris la secretariat, în termen de 2 zile lucrătoare de la afisare (site, avizier ). 
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