
 
DECIZIE 

10491/14.10.2022 

 

Având în vedere Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 

material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă - licenţă şi master cod: R 08-

01, se stabilesc criteriile pentru acordarea burselor speciale și de performanță acordate 

studenților facultății IME. 
 

Bursa de performanță se acordă studenților care îndeplinesc următoarele criterii 

minime (conf. art. 25):  

✓ îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice prevăzute în planul de învăţământ (60 

credite/an universitar) și media 9.50 în ultimul an de studii finalizat; 

✓ participarea la manifestări ştiinţifice studențești, publicarea de lucrări şi articole 

ştiinţifice, inovaţii şi brevete, obținerea de premii la concursuri științifice/olimpiade 

studențești. 

✓ nu se acordă pentru anul I licență. 
 

Bursa specială se acordă studenților care îndeplinesc următoarele criterii minime 

(conform art. 34., 35):  

✓ îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice prevăzute în planul de învăţământ (60 

credite/an universitar) și media 7.00 licență; 

✓ 100 puncte obținute din însumarea punctajelor acordate pentru participarea la 

următoarele activități extracurriculare și de voluntariat: 

✓ activități cultural - artistice - Participări la competiții cultural-artistice ca 

reprezentant al Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, cel puțin la nivel național, 

în anul universitar precedent sau de la ultima acordare a unei burse speciale:  

▪ premiul I – 50 puncte;  

▪ premiul II – 40 puncte;  

▪ premiul III – 30 puncte;  

▪ mențiune – 20 puncte;  

▪ participare – 10 puncte.  

✓ activități organizatorice - coordonarea proiectelor și evenimentelor din UPG în 

anul universitar precedent sau de la ultima acordare a unei burse speciale:  

▪ coordonator – 50 puncte pentru fiecare proiect;  

▪ membru – 30 puncte pentru fiecare proiect;  

▪ participant – 10 punct pentru fiecare proiect.  

✓ activități sportive - participări la competiții sportive ca reprezentant al UPG, 

cel puțin la nivel național, în anul universitar precedent sau de la ultima 

acordare a unei burse speciale:  

▪ locul I – 50 puncte;  

▪ locul II – 40 puncte;  

▪ locul III – 30 puncte;  

▪ locurile IV, V,VI – 20 puncte;  

▪ calificare și participare la Campionatul Național Universitar – 10 puncte. 

 

Comisia de acordare a burselor și altor forme de ajutoare sociale 

▪ Conf. dr. ing. Diniță Alin – președinte 

▪ Conf. dr. ing. Călțaru Mihaela – membru 

▪ Conf. dr. ing. Bucur Gabriela  – membru 

▪ Secretar facultate Roibu Elena – membru 

▪ Student Bălănescu Mihai Alexandru (an I, IEOUP) - membru 

▪ Student Drăghici Dorotheea Cleopatra (an I, MRIFUPP) - membru 


