Calendar de acordare a burselor, semestrul I, an universitar 2021/2022
Cuantum burse acordate:
Tip bursă

Cuantum bursă

Bursă performanţă

1000 lei

Bursă merit

800 lei

Bursă socială

600 lei

Calendar depunere dosare pentru bursa de performanţă şi burse sociale
18 octombrie – 27 octombrie– depunere dosare (fizic la secretariatul facultăţii sau online, pe adresa de email
secretar.sia@ugal.ro, secretariat.fsia@ugal.ro)
28 octombrie 2021- afișare listă dosare depuse (burse socială/burse performanță)
29 octombrie 2021- analiză dosare burse sociale/performanță și atribuire burse merit
01 noiembrie 2021 – afișare liste intermediare burse acordate (performanță/merit/sociale)

02 noiembrie 2021 ora 15– depunere contestații
03 noiembrie 2021 – analiză și rezolvare contestații
03 noiembrie 2021 ora 15 – afișare rezultate contestații
04 noiembrie 2021- afișare rezultate finale

Bursele de performanță se acordă studenților integraliști, care au rezultate deosebite pentru următoarele criterii de evaluare:
Criteriu
Stagii de mobilități ERASMUS (outgoing).
Membru în echipele unor proiecte, contracte de cercetare.
Co-autor la lucrări prezentate oral la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești.
Premii obtinute la competiţii naționale și internaționale.

Punctaj acordat

15 puncte
5 puncte
10 puncte/lucrare
Premiul I - 15 puncte
Premiul al II -lea - 10 puncte
Premiul al III -lea - 8 puncte
Mențiune - 3 puncte
Premii speciale - 2 puncte
Co-autor la lucrări publicate în reviste de specialitate sau prezentate la manifestări
Articole in reviste de specialitate – 7
științifice.
puncte
Brevete – 5 puncte
Conferințe/abstracte – 5 puncte
Participare la activități extracurriculare.
Activități de voluntariat – 15 puncte
Total
100 puncte

Bursele de merit se vor acorda pe baza rezultatelor școlare afișate pe site-ul facultății, în limita fondurilor alocate:
http://www.sia.ugal.ro/files/studenti/2021/Grupe_studenti_si_clasificarea_2021_2022.pdf
http://www.sia.ugal.ro/files/studenti/Studenti_master_afisare.pdf
Criteriile specifice de acordare burse de merit ale Facultății de știința și Ingineria Alimentelor
http://www.sia.ugal.ro/files/hotarari/2020/Anexa_1_Metodologie_FSIA_burse.pdf
Bursele sociale se acordă:
1. Studenţilor bolnavi de T.B.C., care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă
renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice
(hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, infecţii cu virusul HIV sau SIDA, glaucom.
Actele necesare în baza cărora se aprobă acordarea bursei sociale pe motive medicale sunt următoarele:



certificat medical eliberat/ vizat de către Cabinetul medical studenţesc;
adeverinţă medicală întocmită de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde
studenţii în cauză au fost internaţi sau sunt în evidenţă;

2. Studenţilor orfani de unul sau de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru
acordarea bursei sociale.
Dosarul de bursă socială pe criteriul orfan/ plasament va conţine documentele justificative referitoare la veniturile studentului:






cerere – tip;
copie certificat deces/ decizie de plasament;
ultimul cupon/ adeverinţa cu valoarea pensiei de urmaş, respectiv ultimul cupon/ adeverinţa cu valoarea alocaţiei de plasament;
Adeverinţă de venit pentru lunile iulie, august și septembrie;
documente justificative de la Administraţia financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.), care să evidenţieze lunile iulie, august și septembrie;

adeverinţa de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului:
terenuri agricole, păduri, chirii etc., care să evidenţieze lunile iulie, august și septembrie;
 declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei, că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, pentru lunile iulie, august și
septembrie;
 declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, sau alte instituţii publice/ private, altele decât cele de
învăţământ superior şi adeverinţă, dacă este cazul.
Dosarele studenţilor bolnavi, orfani sau care se află în plasament, nu se revizuiesc în semestrul II.


3. Studenţilor din medii defavorizate, a caror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar/ semestrului, un venit lunar mediu per membru
de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi
în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului – soţ/soţie, copii – dacă este cazul.
Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe
care le au în grijă, precum copii, soţie etc.
Dosarul de bursă socială pe criteriul venit, va conţine urmatoarele acte:
 cerere – tip;
 referat de anchetă socială;
 adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament;
 documente justificative privind veniturile obţinute de student, parinţi şi de ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea parinţilor (Cupoane sau adeverinţă de la
Casa de Pensii privind cuantumul pensiei, indiferent de natura acesteia) pentru lunile iulie, august și septembrie; Adeverinţe de şomaj/ ajutor social pentru
lunile iulie, august și septembrie; Adeverinţe de venit pentru lunile iulie, august și septembrie);
 declaraţie notarială pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine niciun fel de venit;
 copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de adeverinţă/ cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii
acestuia;
 adeverinţa de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale
membrilor familiei: terenuri agricole, păduri, chirii etc., care să evidenţieze lunile iulie, august și septembrie;
 documente justificative de la Administraţia financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.), pentru student şi membrii familiei. Adeverintele de la ANAF se vor prezenta pentru anul fiscal 2021
 declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei, că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, şi că părinţii lui (în cazul în care
nu sunt salariaţi în România), nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;
 declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, sau alte instituţii publice/ private, altele decât cele de
învăţământ superior şi adeverinţă, dacă este cazul.

