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Fondul de burse alocat facultăţii aferent sem. 2, an univ. 2018- 2019 este de  18,296 lei. 

Suma va fi  repartizată pe programe de studii, respectiv pe pe ani de studii în ordinea 
descrescătoare a mediilor. 

 

În urma analizării situatiei scolare dupa sesiunea sem.1, Comisia de burse pe facultate a 
constatat următorele: 

 

La anul I, programul de studii Interpretare Muzicală-Canto (2 stud.),  există situație de balotaj, 

iar departajarea se face conform criteriilor stabilite la nivel de facultate, și anume:  

-  media obținută în urma concursului de admitere în ordine descrescătoare; 

 

 La anul II SPIIV ( 4 stud.) departajarea în situatie de balotaj, se face conform criteriilor 

stabilite la nivel de facultate, prin depunerea  unui dosar care va cuprinde dovezile 

activitătilor artistice derulate în semestrul 1 al anului univ. 2018/2019. Vor fi luate în calcul 

numai activitățile artistice susținute sub egida Universității Transilvania – Facultatea de 

Muzică. 

Comisia de burse a Facultății de Muzică va evalua activitatea fiecărui dosar, după 
următoarele punctaje:  

-  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 
 

-Publicarea într-o revistă sau volum a unei producții literare ( eseu, poezie, schiță) 
Internațional  50 p 
Național  30p 
Local  20p 
 

Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii este 20-22 martie 2019, ora 

12,00.  

Propunerile de burse și rezultatul evaluării dosarelor, vor fi afișate în timp util pe intranet. 
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