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Modalitatea de calculare a burselor de merit (sem.2) 

 

La Facultatea de Muzică, bursele se acordă  în conformitate cu Regulamentul de burse si 
alte forme de sprijin material. 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE BALOTAJ 

 

Pentru studenții anului I Licență și  Master, criteriul de departajare în caz de balotaj, se 

face conform criteriilor stabilite la nivel de facultate, si anume: 

a) Media obtinută în urma concursului de admitere în ordine descrescătoare; 

Pentru anii II-IV Licență și anul II Master, departajarea se face în urma depunerii și 

analizării unui dosar care va cuprinde dovezile activităților artistice derulate în semestrul 1 al 

anului univ. 2018-2019. Vor fi luate în calcul numai activitățile susținute sub egida 

Universității Transilvania - Facultatea de Muzică. Comisia de burse a Facultății de Muzică va 

evalua activitatea fiecărui dosar, după următoarele criterii: 

 

Susținerea de recitaluri și concerte pe plan local  - 20 pct 

Susținerea de recitaluri și concerte pe plan national – 30 pct 

Susținerea de recitaluri și concerte pe plan international – 40 pct 

   Premii la concursuri pe plan local   I -  30p 



             II – 20 p 
            III – 10p 
                                         Mențiune – 5p 

   -Premii la concursuri pe plan national  I – 40p 

II – 30p 
III - 20p 
Mentiune – 10p 
 

   -Premii la concursuri pe plan internațional I – 60p 
II - 50p 
III – 40p 
Mentiune / 20p 

 

Participări active la evenimentele organizate de Facultatea de Muzică pe plan local – 10 pct. 

Participări active la evenimentele organizate de Facultatea de Muzică pe plan național – 20 

pct. 

Participări active la evenimentele organizate de Facultatea de Muzică pe plan international – 

40 pct. 

Publicare a unei lucrări științifice în revista Pro Musica a Facultății de Muzică – 20 pct. 

 
 
Cuantum Burse: 
Bursa merit integrală – 800 lei 
 
 
 

COMISIA DE BURSE  

Conf. dr. Nauncef Alina - Prodecan cu studenții 



Georgiana Iosim – Secretar Șef Facultate 

Boroș Lazăr Maria Magdalena – student senator 

Crangă Mihai - student 


