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ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BURSIERI 

 

Ca urmare a centralizării notelor studenților din anul universitar 2020-2021 semestrul I și a reglementărilor în viguare 

stipulate în Metodologia de acordare a burselor art.6, bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului 

universitar (12 luni), prin excepție comisia de evaluare poate retrage bursele studenților care nu obțin 20 de credite în 

sesiunea de examene din semestrul I.  

De asemenea, bursele pot fi pierdute ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare, în condițiile stabilite prin 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 

Privind cele enumerate mai sus, situația pierderii burselor începând cu semestrul II din anul univesritar 2020-

2021, este următoarea: 

Facultatea de Arte Plastice 

• Bădiulescu R. Elena, anul I master Fotografie și imagine dinamică – bursă socială venituri mici - a acumulat 

doar 6 credite din 20 minim obligatorii; 

• Ralea C.A. Liviu-Andrei, anul I master Fotografie și imagine dinamică – bursă de merit - a acumulat doar 15 

credite din 20 minim obligatorii; 

Facultatea de Arte Decorative și Design 

• Rusu Andreea-Ionela, anul II Artă murală – bursă socială venituri mici - a acumulat doar 10 credite din 20 

minim obligatorii și a întrerupt studiile pe motive personale; 

• Ciocănescu Miruna-Alina, anul I Modă-design vestimentar – bursă socială din venituri proprii - a acumulat 

doar 11 credite din 20 minim obligatorii și s-a exmatriculat pentru neplata taxei de școlarizare; 

• Pitica Mihaela-Adelina, anul I master Design de obiect și comunicații vizuale – bursă socială venituri mici - 

a acumulat doar 12 credite din 20 minim obligatorii; 

Facultatea de Istoria și Teoria Artei 

• Milescu B. Raluca-Ioana, anul II Istoria și teoria artei - bursă socială venituri mici - a acumulat doar 15 

credite din 20 minim obligatorii; 

• Predescu F. Ana-Maria-Diana, anul I Istoria și teoria artei - bursă de merit - a acumulat doar 2 credite din 20 

minim obligatorii. 

 


