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CRITERII PRIVIND ALOCAREA BURSELOR DE MERIT  
SEM. 1 ÎN ANUL UNIV. 2020-2021 

 

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

Fondul de burse atribuit facultăţii pentru anul univ. 2020-2021 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 

Pentru studenții domeniului de Licență, 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 examenul de bacalaureat; 

 

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

 a)   Media de la admitere; 

 b)   Media de bacalaureat. 



 

Programele de studii: Muzică; Interpretare Muzicală – Instrumente și Canto, anii III, IV 

   a) Media obținută în anul anterior atribuirii bursei (pentru anul III din anul I; ptr anul IV 

din anul II); 

           b) Media de la admitere; 

           c) Media de bacalaureat; 

DOMENIUL DE MASTER 

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

conform normelor stabilite la nivel de facultate, si anume: 

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

a) Media obținută la examenul de Licență; 

b) Media generală a anilor de studii; 

c) Media de bacalaureat. 

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

              a) Media de la admitere; 

              b) Media obținută la Licență; 

              c) Media generală a anilor de studii. 

 
Cuantum Burse:  
Bursa merit partial (an I sem.1) – 560 lei/lună 

Bursa merit integral (an II-IV) – 800 lei/lună 



Bursă socială – 600 lei/lună 

Bursă socială - ocazională – 600 lei 

 

COMISIA DE BURSE  

Conf. dr. Nauncef Alina - Prodecan cu studenții 

                                                                                          Georgiana Iosim – Secretar șef facultate 

Karacsony Noemi – student senator 

Ciungălan George – student 

 

Afisat, 

3.11.2020  


