Rezolvare contestatii Burse, semestrul II, 2017-2018
Nr. Numele si
prenumele
Todean
1.
MagdalenaGabriela

2.

Bizău Ioana

Specializare, an L/M B/T Criteriu

Rezolvare

Guvernanaţă
europeana, an I

M

T

10,00

Guvernanţă
europeana, an II

M

B

10,00;
Criteriul 1
departajare,
media
semestrului II
al anului
universitar
2016-2017:
8,40

Nu. Facultatea de Studii
Europene nu are fonduri
extrabugetare pentru
acordarea burselor de
performanţă/merit/ajutor
social.
NU. Ultima medie pentru
care a fost acordată bursă
de merit, specializării este
de 10,00, criteriul 1
departajare media
semestrului II al anului
universitar 20162017:10,00. Studenta nu a
depus dosar cu publicaţii
ştiinţifice în termenul de
15 zile calendaristice de la
începutul semestrului al
II-lea, 2017-2018. Aducem
la cunoştinţa studentei că
la acordarea burselor de
performanaţă/merit şi de
ajutor social, s-a respectat
Regulamentul de burse,
Art. 7, alin. (2), şi
anume: ”Un student nu
poate primi două tipuri
de burse simultan din
aceeaşi categorie, dar are
dreptul să opteze pentru
cea cu valoare mai mare
sau care se acordă pentru
o perioadă
mai îndelungată de timp,
cu excepția: a) burselor
speciale (art. 5 alin. (1)
respectiv art. 6
alin. (1)); b) a burselor de
ajutor social, burselor de
ajutor social cu caracter
ocazional
(pentru îmbrăcăminte și
încălțăminte, maternitate
sau în caz de deces; și a
suportului

3.

Gui GenţianaMădălina

Guvernanţă
europeana, an II

M

B

4.

Bărnuţ SergiuLucian

Management
performant, an I

M

B

5.

Florea
Management
Angelica-Diana performant, an I

M

B

10,00; Criteriu
de departajare
Media
semestrului II
al anului
universitar
2016-2017:
10,00; Media
de admitere:
9,50
9,80; Criteriul
1 departajare:
9,50

10,00

financiar ERASMUS/
SOCRATES sau a altor
programe similare, care
pot fi cumulate cu
alte burse obţinute de
către student”.
NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 10,00; Criteriu de
departajare Media
semestrului II al anului
universitar 2016-2017:
10,00; Media de admitere:
10,00.
NU. Ultima medie pentru
care a fost acordată bursă
de merit, specializării este
de 9,80, criteriul 1
departajare: 10,00.
Facultatea de Studii
Europene nu are fonduri
extrabugetare pentru
acordarea burselor de
performanţă/merit/ajutor
social.
NU. Nu a depus/trimis
prin e-mail secretarei de
la nivel de studii master,
cererea de acordare a
bursei în primele 15 zile
lucrătoare de la începerea
semestrului, conform
Regulamentului de burse
art. 1.
Aducem la cunoştinţa
studentei că anunţurile
pentru acordarea
burselor s-au postat pe
site înainte de începerea
semestrului al II- lea al
acestui an universitar şi sau trimis studenţilor.
Anunţul destinat
acordării de burse de
performanţă/merit postat
pe site-ul
http://euro.ubbcluj.ro/wpcontent/uploads/ANUNTBURSE-de-performanta-

merit_sem_2_17-18.pdf
specifică clar că cererile
se pot trimite şi prin email secretarului, în acest
caz secretarul de la nivel
master, menţionând
adresa de e-mail al
acestuia.

6.

Aioniţoaie
Sorina

Management și
negocieri
internaționale și
europene, an II

M

B

9,00

Aducem la cunoştinţa
studentei că
Regulamentul de burse,
Art. 1, specifică că,
citez: ”Universitatea
Babeş-Bolyai acordă, în
condiţiile legii,
următoarele categorii de
burse: burse speciale, burse
de performanță, burse de
merit,
burse de ajutor social, burse
de ajutor social din fonduri
extrabugetare. Toate aceste
categorii de burse se
acordă la cererea
studenţilor, sub
semnătură proprie.
a) Cererile se depun la
secretariatele facultăților în
termen de 15 zile lucrătoare
de la
începerea semestrului cu
excepția celor speciale, care
se depun anual;
b) Cererile pentru burse pot
fi completate și pe site-ul
facultății sau trimise prin
email
secretariatului de resort, cu
respectarea prevederilor art
1(1) lit. a, având în vedere
procedura hotărâtă de
Consiliul Facultății”.
NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media:9,20.

7.

Moscal AndreiNicolae

Studii
americane (în
limba engleză),
an III

L

B

10,00; Criteriu
de departajare
Media
semestrului II
al anului
universitar
2016-2017:
9,50

8.

Vasile BiancaAlexandra

L

B

9,66

9.

Paloşeanu
AlexandruFlaviu

Relaţii
internaţionale şi
studii europene
(în limba
engleză), an II
Relaţii
internaţionale şi
studii europene
(în limba
engleză), an II

L

B

9,90

10.

Argăseală
Bianca-Ana

Management, an
I

L

B

9,83

11.

Drăgan
NicoletaMagda

Administraţie
europeană, an I

L

B

10,00;
Criteriul 1
Media de
admitere: 9,17

12.

Paşca RoxanaPetronela

Administraţiei
europeană, an I

L

B

9,66; Criteriul
1: 9,30

13.

Ciocan
SebastianNicolae

Administraţie
europeană, an I

L

B

9,66; Criteriul
1: 9,52

NU. Ultima bursă de
performanţă s-a acordat
la media semestrului I,
2017-2018: 10,00; Media
de departajare între
specializări pe
semestrului II al anului
universitar 2016-2017 /
sau Media de admitere:
9,76.
NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 9,83.
DA. Va primi bursă de
merit. În urma trecerii
notei din sesiune deschisă
(a fost cu bursă
Erasmus), s-a modificat
clasamentul de medii
pentru bursă la anul II
Relaţii internaţionale şi
studii europene (în limba
engleză).
NU. Bursa de
performanţă s-a acordat
la media semestrului I,
2017-2018: 10,00.
NU. Ultima bursă de
performanţă s-a acordat
la media semestrului I,
2017-2018: 10,00; Media
de departajare între
specializări pe
semestrului II al anului
universitar 2016-2017 /
sau Media de admitere:
9,76.
NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 9,66; criteriul 1
departajare:9,65.
NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 9,66; criteriul 1
departajare:9,65.

14.

Apostu
MihaelaAndreea

Administraţie
L
europeană, an III

B

9,36

15.

Peţan AndreeaLarisa

L

B

9,03

16.

Ţega BogdanPavel

L

B

9,20

NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 9,80.

17.

Dociu-Cristea
Eugen

L

B

9,64

NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 9,80.

18.

Ilie OanaValentina

Relaţii
internaţionale şi
studii europene
(în limba
germană), an II
Relaţii
internaţionale şi
studii europenelinia română, an
III
Relaţii
internaţionale şi
studii europenelinia română, an
II
Relaţii
internaţionale şi
studii europenelinia română, an
II

L

B

10,00;
Criteriul 1,
Media
semestrului II
al anului
universitar
2016-2017:
9,81

NU.
Criteriile de pe site fac
referire la
centralizatoarele de note
pentru burse ale fiecarui
an de studiu şi
specializare. La anul II,
specializarea Relaţii
internaţionale şi studii
europene-linia română
ultima bursă de
performanţă s-a acordat
la media semestrului I,
2017-2018: 10,00;
Criteriul de departajare
1, Media semestrului II
al anului universitar
2016-2017: 9,90.

DA. Va primi bursă de
merit. În urma trecerii
notei din sesiunea de
restanţă (mărire), s-a
modificat clasamentul de
medii pentru bursă la
anul III Administraţie
europeană.
NU. Ultima bursă de
merit s-a acordat la
media: 9,43

19.

Rădulescu
Maria-Daria

Relaţii
internaţionale şi
studii europenelinia română, an
II

L

B

10,00;
Criteriul 1,
Media
semestrului II
al anului
universitar
2016-2017:
9,84

20.

Botoacă IoanaAlexandra

Relaţii
internaţionale şi
studii europenelinia română, an
I

L

B

10,00;
Criteriu
social, Venit
mediu
net/membru
familie = 1407

Comisia de acordare a burselor pe facultate:
Preşedinte Comisie:
Decanul, sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti
Conferenţiar univ. dr. Adrian Corpădean
Membri:
Secretar şef facultate
Lucia Cordoş
Administrator şef facultate
Adrian Ardelean
Studentul senator
Dan Tudor-Octav
Student cancelar
Drd. Zsolt-Szilveszter Sandu

NU.
Criteriile de pe site fac
referire la
centralizatoarele de note
pentru burse ale fiecarui
an de studiu şi
specializare. La anul II,
specializarea Relaţii
internaţionale şi studii
europene-linia română
ultima bursă de
performanţă s-a acordat
la media semestrului I,
2017-2018: 10,00;
Criteriul de departajare
1, Media semestrului II
al anului universitar
2016-2017: 9,90.
NU. Depăşire plafon.
(Venit Minim Net pe
semestrul al II-lea al
anului universitar 20172018 este de =1097,33
Lei). Conform Art. 18
alin. (1) pentru
determinarea venitului
net se iau în considerare
veniturile salariale
asimilate acestora,
precum şi pensiile.

