FACULTATEA DE ŞTIINŢE – BURSE SEMESTRUL II 2020-2021
STUDII LICENŢĂ
Matematică Informatică
Informatică
Ecologie şi Protecţia Mediului
Ecologie şi protecţia mediuluiin limba engleză
Biologie
Educaţie fizică şi sportivă
Sport şi Performanţă Motrică
STUDII MASTER

BURSĂ

BAREM MEDIE

CUANTUM BURSĂ

PERFORMANŢĂ
MERIT
SOCIALĂ

9,50 - 10,00
8,00 - 9,49
Integralist bugetar

800
700
580

BURSĂ

BAREM MEDIE

CUANTUM
BURSĂ

Matematică Informatică Aplicată
Sisteme şi Tehnologii Informatice Avansate
Expertiza şi Managementul Sistemelor
PERFORMANŢĂ
9,80 - 10,00
800
ecologice
MERIT
9,30 - 9,79
700
Biologie aplicată
SOCIALĂ
Integralist bugetar
580
Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară
Antrenament şi Performanţă
Bursele au fost calculate în limita fondului disponibil pe facultatepentru studenţii bugetaţi integralişti
astfel:
Bursele de performanţă se acordă începând cu anul II de studiu.
Bursele de merit
Bursele sociale se acordă studenţilor aflaţi în plasament, cu certificat boală, cu venituri mici etc.
Pentru virarea sumelor aferente în cont va fi nevoie de:
Card BCR CITY
Pentru toţi studenţii bursieri din anii II,III Licenţă și anii I, II Master (care nu au cont IBAN la BCR).
În perioada 23-26.03.2021, studenţii se vor prezinta la sediul BCR din Piaţa Mare nr 7, Sibiu, cu buletinul și
carnetul de student.
Card BRD ISIC
Pentru studenţii din anul I Licenţă (inclusiv cei care au cont BRD şi nu sunt înregistraţi la Facultatea de
Ştiinţe pe fişierul de burse). În perioada 23-26.03.2021, ora 09:00 – 15:00, studenţii se vor prezenta la
Facultatea de Ştiinţe, la Decanat, pentru completarea formularelor, cu copie după C.I. şi o poză tip buletin,
sau la sediul BRD de pe B-dul Magheru, nr 55, Sibiu.
Nota: pentru studenţii care din motive obiective nu se pot prezenta la sediile mai sus menţionate pot sa-şi
deschidă conturi BRD sau BCR după caz în alte locaţii /oraşe urmând să o contacteze telefonic sau prin
e-mail pe doamna secretară Mihu Delia (tel. 0269/216642; e-mail: delia.mihu@ulbsibiu.ro)
Perioada de contestaţii: 22.03.2021, ora 10:00 – 24.03.2021, pana la ora 10:00
Contestaţiile se pot trimite la adresa de e-mail: delia.mihu@ulbsibiu.ro, secretar şef facultate Mihu Delia.
În cazul în care vor fi contestaţii care se vor rezolva favorabil dar justificat, ultimii studenţi din liste
vor fi înlocuiţi doar la specializările vizate.
Listele cu bursele de pe sem. II, an univ. 2020-2021 au fost afişate pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe în
data de 22.03.2021 ora 10:00.

