Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR
FACULTĂŢII DE INGINERIE CARE POT BENEFICIA DE BURSĂ
PE SEMESTRUL AL- II-LEA, AN UNIV. 2021-2022

Vă informăm că, puteţi beneficia de bursă conform „Regulamentului privind acordarea
burselor și a altor forme de sprijin material” disponibil la adresa: https://senat.ulbsibiu.ro/wpcontent/uploads/291020/16_Regulamentul%20de%20burse_Senat_oct2020_.pdf
Astfel,






Bursa de performanţă se acordă studenţilor integralişti (la sfârşitul sesiunii ordinare şi
înaintea sesiunii de restanţe) începând cu anul II de studii şi care au obţinut conform art.18
media ponderată de: minim 9,50 pentru ciclul de licenţă şi minim 9,80 pentru ciclul de
master;
Bursa de merit se acordă studenţilor integralişti (la sfârşitul sesiunii ordinare şi înaintea
sesiunii de restanţe) care au obţinut conform art.21 media ponderată de: minim 8,00 pentru
ciclul de licenţă şi minim 9,30 pentru ciclul de master;
Bursa socială se acordă studenţilor care se regăsesc în una din situaţiile art.25. Aceştia trebuie
să depună un dosar cu actele prevăzute în art. 26.
Menţiuni:
- Studenţii trebuie să fie integralişti în momentul depunerii dosarului conform art.33,
aliniatul (4);
- Dosarele de bursă socială se preiau doar dacă sunt complete (conform art.29), în perioada
1.03.2022 – 7.03.2022, la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, în intervalul orar

1000 - 1400 , astfel:
o la sala IM 205 pentru specializările Mec, Mec(EN), Ro, SPD, IEI, TTC, SCCCDP,
o
o

-

SMA;
la sala IM 207 pentru specializările C, ISM, TI, EA, EM, ICAI, ES, ACS, AAIE;
la sala IM 208 pentru specializările TCM, IEDM, ITT, IPMI, TDDH, II(EN), MAI,
MC, MP, MPE, STIF, LI;

Salariul minim net / membru de familie:
o pentru lunile noiembrie și decembrie 2021 este de 1402 LEI
o pentru luna ianuarie 2022 este de 1540 LEI

- Cererea tip (Anexa 1) se completează la facultate;
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