
În vederea respectării normelor privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că 

puteți verifica, prin accesarea contului propriu de INTRANET, în cadrul secțiunii BURSELE 

MELE, dacă ați îndeplinit criteriile în vederea acordării unei burse de merit 

Termenul de contestații este de două zile lucrătoare de la data afișării PE INTRANET și 

expiră la data de 05.11.2021, ora 12.00. 

Eventualele contestații se pot trimite în format electronic pe adresa de e-mail a 

facultății, f-mi@unitbv.ro sau se pot depune personal la Secretariatul Facultății de 

Matematică și Informatică. 

Repatrizarea burselor, astfel cum se regăsește pe conturile de Intranet ale studenților 

beneficiari, poate suferi modificări în situația admiterii eventualelor contestații 

formulate în termenul indicat mai sus. 

Atribuirea burselor conform fondului alocat pentru Facultatea de Matematică și Informatică 

s-a realizat astfel: 

Burse de merit 

LICENȚĂ 

AN I  Matematică informatică- s-au acordat 6 de burse, ultima medie fiind 9,45.  

AN II  Matematică informatică- s-au acordat 2 de burse, ultima medie fiind 8,35.  

AN III Matematică informatică- s-au acordat 4 de burse, ultima medie fiind 9,38.  

 

AN I  Informatică- s-au acordat 17 de burse, ultima medie fiind 9,59.  

AN II  Informatică- s-au acordat 9 de burse, ultima medie fiind 8,80.  

AN III  Informatică – s-au acordat 9 de burse, ultima medie fiind 9,16.  

 

AN I  Informatică aplicată- s-au acordat 12 de burse, ultima medie fiind 9,74. Pentru 

departajarea studenților care au avut acceași medie (9,74), s-au aplicat criteriile de departajare 

la medii egale (a se vedea criterii de departajare la medii egale). 

AN II  Informatică aplicată- s-au acordat 7 de burse, ultima medie fiind 9,01.  

AN III  Informatică aplicată– s-au acordat 9 de burse, ultima medie fiind 9,51. 

 

AN I  Informatică aplicată în limba germană- s-au acordat 7 de burse, ultima medie fiind 

8,88. Pentru departajarea studenților care au avut acceași medie (8,88), s-au aplicat criteriile 

de departajare la medii egale (a se vedea criterii de departajare la medii egale). 

 

AN II  Informatică aplicată în limba germană - s-au acordat 3 de burse, ultima medie fiind 

8,58.  

AN III  Informatică aplicată – în limba germană s-au acordat 4 de burse, ultima medie 

fiind 9,30. 
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MASTER 

AN I SMF - s-au acordat 2  burse , ultima medie fiind 10.00.  Pentru departajarea studenților 

care au avut acceași medie (10,00), s-au aplicat criteriile de departajare la medii egale (a se 

vedea criterii de departajare la medii egale). 

AN I TIN - s-au acordat 7  burse, ultima medie fiind 9,83.   

AN I TMISS- s-a acordat 4  bursă, ultima medie fiind 8,75.   

AN I MITB - s-au acordat 3  burse, ultima medie fiind 10,00. Pentru departajarea studenților 

care au avut acceași medie (10,00), s-au aplicat criteriile de departajare la medii egale (a se 

vedea criterii de departajare la medii egale).   

AN II SMF - s-au acordat 2  burse, media fiind 8,93.   

AN II TIN, s-au acordat 6  burse , media fiind 9,50.   

AN II TMISS- s-a acordat 3  bursă, ultima medie fiind 9,50.   

AN II MITB - s-au acordat 3  burse, media fiind 9,70.   

Studenții a căror medie este egală cu ultima media de acordare a burselor de merit și nu se 

regăsesc ca bursieri, au fost eliminați prin aplicarea criteriilor de departajare pentru medii 

egale. Pentru lămuriri vă rugăm contactați secretariatul facultății. 

În cadrul programelor de studii, ierarhizarea studenților s-a făcut astfel: 

  pentru bursele de merit integrale, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute 

în anul universitar 2020-2021 

 

 pentru bursele de merit parțiale,(anul I ) în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la admitere în anul universitar 2021-2022. 

 

 

 

Studenții beneficiari ai uneia dintre bursele de merit (care nu au mai beneficiat de bursă), au 

obligația de a trimite, pe adresa de e-mail a facultății, extras de cont pe numele lor, de la una 

dintre următoarele banci: BCR, Raiffeisen, BRD, ING, Transilvania, Unicredit, OTP. 

 


