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Stimați studenți,
Dată fiind situația actuală, sunt sistate, pentru moment, întâlnirile “față în față” cu
prodecanul cu probleme sociale, întâlniri în cadrul cărora fiecare dintre dumneavoastră putea
să solicite și să primească explicații/clarificări/lămuriri privind atribuirea burselor.
Pentru asigurarea transparenței cu privire la alocarea burselor, chiar și în aceste condiții,
vă aducem la cunoștință următoarele:
- Număr total dosare solicitări burse sociale: 288;
- Număr total dosare propuse spre acordare :270;
- Număr total dosare nepropuse spre acordare :18 (a se studia listele afișate pe site) ;
- Fondul de burse pentru anul universitar 2019/2020 din semestrul II s-a redus cu
16800 lei față de semestrul I;
- La acordarea burselor, indiferent de tip, s-au avut în vedere criteriile prevăzute în
materialele: Regulamentul UPB de acordare a burselor (postat la adresa
http://www.imst.pub.ro/Upload/ORAR_20192020/MASTER/REGULAMENT_Burse2019-2020.pdf) și Procedura de alocare a
burselor sociale, de merit și performanță la nivel de program de studii/an de studiu
(postată
la
adresa
http://www.imst.pub.ro/Upload/Burse/Licenta/20172018/Procedura_Var_2.pdf);
- În situația în care, la o specializare, pentru ultima bursă disponibilă, au fost doi sau
mai mulți studenți cu aceeași medie, pentru acordarea bursei s-au aplicat regulile de
departajare indicate în “Procedura de alocare a burselor sociale, de merit și
performanță la nivel de program de studii/an de studiu”;
- Bursa, indiferent de tipul acesteia, va fi virată doar solicitanților care îndeplinesc
criteriile de acordare și au completat pe pagina personală din platforma
https://studenti.pub.ro, codul IBAN al unui cont valid, personal (consultați listele
afișate pe site-ul facultății, rubrica “Observații” si fișierul „Lista Studenti_lipsa IBAN
in platforma”)
Pentru informații suplimentare, va rugăm să nu ezitați sa ne adresați solicitările
dumneavoastră:
- în scris, la una dintre adresele de e-mail: secretariat@fiir.pub.ro,
dumitru.cicic@upb.ro, cu observația că răspunsurile pe care le veți primi nu vor
conține date confidențiale ( de exemplu: mediile colegilor de grupă/serie/an, notele
primite de către colegi la diferite discipline, veniturile familiilor colegilor, motiv
acordare bursă socială etc.);
- Apel vocal în platforma Microsoft Teams, în zilele de Luni (între orele 16:00-17:30)
sau Miercuri (între orele 10:00 -12:00), după ce în prealabil ati solicitat o audiență
“on-line”
prin
completarea
formularului
postat
la
adresa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaOtHZm0dmcO0CUs831TVfe5Uq90n
It9NhBFxnHQ7Yt6Kwbw/viewform) sau printr-un email transmis la adresa de e-mail
a secretariatului (in care veti preciza adresa de e-mail a dvs, din platforma Moodle)
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