
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 222 din data 29.11.2022

cu privire la aprobarea instituirii Bursei „UPIT 60”, a criteriilor de acordare a acestora, precum și a

repartizării la nivelul universității pe facultăți a unui număr de 550 de burse

În conformitate cu dispoziţiile H.G. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Educaţiei, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale

Cartei Universităţii din Piteşti, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din

Piteşti, precum şi în temeiul hotărârii adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de

24.11.2022, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 29.11.2022,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea instituirii Bursei „UPIT 60”, la propunerea Comisiei Centrale de acordare a burselor, în

conformitate cu art. 20, alin. 3 din Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de

licență și masterat, a criteriilor de acordare a acestora, precum și a repartizării la nivelul universității

pe facultăți a unui număr de 550 de burse a câte 2200 lei, din venituri proprii, pentru anul universitar

2022-2023, după cum urmează:

- Repartizarea burselor are în vedere gradul de atractivitate al programelor gestionate de facultăți,

reflectat statistic în numărul de studenți atrași la forma cu taxă. Beneficiarii Burselor UPIT 60 sunt

studenții  de la ciclul de studii licență, care nu s -au încadrat pe locurile burselor de performanță/merit

de la buget, dar urmează ierarhic în acest clasament.

- Sunt eligibili pentru bursele UPIT 60 și studenții bursieri ai statului român.

- Din bugetul de 1.210.000 lei se constituie la nivelul universității 550 de burse a câte 2200 lei plătibile

într-o singură tranșă.

FACULTATEA NR BURSE ALOCARE
1 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică* 140
2 Facultatea de Mecanică și Tehnologie 50
3 Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații 20
4 Facultatea de Științe Economice și Drept 100
5 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 175
6 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 60

TOTAL** 545
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* Din cele 140 de locuri alocate, FSEFI repartizează 17 burse studenților care au reprezentat UPIT la
Campionatele Europene Universitare de baschet;

** La cele 545 de burse repartizate pe facultăți se adaugă 5 burse pentru creșterea vizibilității
instituționale: 1) Silviu Zamfira – Jurnalism, an 3; 2) Mădălina Precup - modul DPPD; 3) Cristian
Popescu - Drept, an 2; 4) Cătălina Niculae – Litere, an 1; 5) Daniel Ionescu – Teatru an 1, Casa
Studentului.

*** În afara alocării pe baza clasamentului, doar în situații speciale și solid argumentate, Comisiile din
facultăți pot repartiza burse UPIT 60 și acelor studenți care s-au remarcat în activități profesionale,
extra-curriculare, voluntariat, concursuri, conferințe, sesiuni de comunicări și care au generat impact
instituțional, respectiv studenților cu o situație socială specială. Beneficiarii din aceste categorii vor fi
trecuți pe listă  după studenții beneficiari de bursă din venituri proprii pe baza clasamentului mediilor
(cu mențiunea Performer sau Social).

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI, SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICĂ SECRETAR EXECUTIV,
Elena MATEESCU Laura MINCĂ


