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1. SCOP
Scopul producerii este asigurarea unui cadru organizational si procedural unitar pentru
defasurarea repartizarii burselor de excelenta

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicata la nivelul FECC, respectiv la nivelul DECIE, pentru alocarea
burselor de excelenta.

3. DESCRIERE PROCEDURĂ
3.1.Din cadrul fiecarui program de studiu se analizeaza si se identifica studentii cu rezultatele
cele mai bune la invatatura.
3.2. Pentru fiecare program de studiu din cadrul FECC se identifica cate un student din toti cei
4 ani de studii cu media ponderata a notelor la examene din anul anterior cea mai mare.
3.3. In situatia in care in cadrul unui program de studiu exista mai multi studenti cu media
ponderata a notelor la examene din anul anterior egala, atunci selectia se va face facand media
aritmetica a notelor obtinute in anul anterior.
3.4. Se vor acorda 4 burse de excelenta pentru 4 studenti din fiecare program de studiu din
cadrul FECC.
3.5. O a cincea bursa va fi acordata unui student cu rezultate deosebite la competitii nationale si
internationale. In cazul in care exista mai multi studenti cu rezultate deosebite la competii
nationale si internationale, bursa de excelenta se va acorda studentului cu cele mai performante
rezultate la competitii nationale si internationale.
3.6. Daca nu se identifica niciun candidat care sa fi obtinut rezultate deosebite la competitii
nationale si internationale, atunci suma alocata celei de a 5 burse de excelenta se va repartiza
celor 4 studenti din fiecare program de studiu din cadrul FECC cu rezultatele cele mai bune la
invatatura.
3.7. Propunerile privind compensarea baneasca a studentilor cu performante deosebite la
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invatatura se va comunica conducerii Universitatii din Pitesti – cabinetul prorectorului
RSAMSE, conform tabelului de mai jos:
Nr.crt. Nume si prenume

Departamentul/ Anul
Program
studii

de studii

de Suma
alocata

Motivatia (media anului
anterior, premiere pentru
rezulatte foarte bune in
procesul
participari
deosebite

de
cu
la

invatare,
rezultate
competitii

nationale si internationale)

3.8. Lista finala a studentilor carora li se va acorda bursa de excelenta este prezentata in anexa
1 la prezenta procedura.
3.9. Etapele acordarii bursei de excelenta sunt enumerate in anexa 2 la prezenta procedura.
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Anexa 1.
APROBAT,
AVIZAT,

.

În şedinţa Consiliului de Administraţie
Şef Serviciu Economic,
Secretar Şef,
din data de ______________________
........................................ ...................................

Prorector RSAMSE,
.........................................................

RECTOR,
.............................................

TABEL NOMINAL
CU STUDENŢII BURSIERI BURSA DE EXCELENTA
Nr.crt.

Nume
prenume

si Departamentul/
Program

Anul de Suma

de studii

alocata

studii

Motivatia (media anului anterior, premiere
pentru rezulatte foarte bune in procesul de
invatare, participari cu rezultate deosebite la
competitii nationale si internationale)

Decan,
..........................................
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Anexa 2

Etapele solicitării /
acordării bursei de excelenta

Nr.
crt.

Denumire document, acţiune-operaţiune

1.

Analizare situaţie şcolară acordare de
bursă de excelenta

2.

Transmitere propuneri privind
acordarea burselor de excelenta,
elaborate şi avizate spre analiză,
însuşire şi acord, aprobare, la
Prorector RSAMSE
Înregistrare propuneri, analiză şi
avizare sau respingere motivată,
cereri acordare bursă specială din
venituri proprii şi propuneri aprobate
de către C.A.
Aprobare cereri acordare bursă de
excelenta conform normelor de
aplicare
Onorare cereri aprobate, conform
normelor de aplicare

3.

4.

5.

Emitent (solicitant)

Competenţe de avizare, însuşire
aprobare/respingere document, după caz

Avizare cerere
 Director departament
 Decan facultate

FECC

 Responsabil activitate secretariat
decanat

 Prorector activităţi relaţii cu
studenţii, absolvenţii şi mediul socioeconomic
 Director Economic



Rector, pe baza
avizelor anterioare

 Direcţia Economică
 Activităţi Sociale

