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SEM. 2 - ANUL UNIV. 2022-2023 

 

La Facultatea de Muzică, bursele sunt alocate în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor si 
alte forme de sprijin material. 

Fondul de burse de merit atribuit facultății pentru anul univ. 2022-2023, sem 2 – 19.292 lei, va fi împarțit 
proportional cu nr de studenti, pe fiecare  program de studii, respectiv ani de studii, în ordinea descrescătoare 
a mediilor. 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL MEDIILOR EGALE 

 

DOMENIUL DE LICENȚĂ și MASTER: 

Pentru studenții domeniului de Licență și Master, criteriul de departajare în caz de balotaj, se face conform 

normelor stabilite la nivel de facultate, si anume: 

Programele de studii: Muzică, Interpretare muzicală – Instrumente și Canto, anul I 

a) Media obținută la admitere; 

b) Media obținută la examenul de bacalaureat; 

Programele de studii: Muzică, Interpretare Muzicală-Instrumente și Canto, anul II; III, IV 

a) Media obținută din anul anterior atribuirii bursei; 
b) Media de la admitere; 
c) Media de bacalaureat. 

 

 



Programele de studiu:  SPIIV, TAM și Meloterapie, anul I 

a) Media obținută la admitere; 

b) Media obținută la examenul de Licență; 

c) Media generală a anilor de studii; 

Programele de studiu: SPIIV, TAM și Meloterapie, anul II 

a) Media obținută în anul anterior atribuirii bursei; 

 b) Media de la admitere; 

 c) Media obținută la Licență; 

 d) Media generală a anilor de studii. 

Notă: 

Conform Regulamentului de acordare  a burselor si alte forme de sprijin material: 

Art.14:  Studentii pot beneficia de orice tip de bursă de la bugetul de stat pentru un singur program de licență 
sau program de master, cu excepția burselor ptr stagii de studii universitare și postuniversitare. Ptr evitarea 
acordării bursei la 2 programe de studii, atribuirea bursei se face de facultatea la care studentul are diploma 
de bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea va fi însoțită de o adeverință eliberată de facultatea 
/instituție de învățământ superior unde este înmatriculat studentul și care atestă că nu este bursier la acea 
facultate. 
Art.15. Un student poate primi bursă pe o perioada de timp care nu depășește durata normală de studii a 
programului de licență/master pe care îl urmează în prezent, cu condiția ca diploma de bacalaureat/licență să 
fie la facultate în original. La stabilirea perioadei maxime de timp pentru care studentul poate beneficia de 
bursă, trebuie avut în vedere și perioada de timp în care acesta a beneficiat de bursă în cadrul altor programe 
de studii licență/master, după caz. Cererea va fi însoțită de o adeverință eliberată de facultatea /instituția de 
învățământ superior , care atestă perioada în care studentul a beneficiat de bursă anterior. 
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