
FACULTATEA DE ŞTIINŢE – BURSE SEMESTRUL II  2022-2023 
 

STUDII LICENŢĂ BURSĂ BAREM MEDIE CUANTUM BURSĂ 

Matematică Informatică 
Informatică 
Ecologie şi Protecţia Mediului  
Biologie 

 Biologie (lb. engleză) 
Educaţie fizică şi sportivă 
Sport şi Performanţă Motrică 

 
 
 
 

PERFORMANŢĂ 
MERIT  

SOCIALĂ 

 
 
 
 

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

Integralist bugetar 

 
 
 
 

800 
700 
580 

 
STUDII MASTER BURSĂ BAREM MEDIE CUANTUM 

BURSĂ 

Matematică Informatică Aplicată 
Sisteme şi Tehnologii Informatice Avansate 
Expertiza şi Managementul Sistemelor 
ecologice 
Biologie aplicată 
Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară 
Antrenament şi Performanţă 

 
 

 
PERFORMANŢĂ 

MERIT  
SOCIALĂ 

 
 

 
9,80 - 10,00 
9,30 - 9,79 

Integralist bugetar 

 
 

 
800 
700 
580 

 
Bursele au fost calculate în limita fondului disponibil pe facultate pentru 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. 
 

În anul universitar 2022-2023 bursele studenților Facultății de Științe vor fi virate prin Banca BRD, 
atât pentru studenții ciclului de licență cât și master. 
 

Pentru virarea sumelor aferente în cont va fi nevoie de: 
Card BRD ISIC 

 
    În perioada 15.03.2023 - 20.03.2023, studenţii se vor prezenta la sediul BRD (Str. General Magheru, 
nr. 55, Sibiu), pentru completarea formularelor, cu copie după C.I. şi o poză tip bulletin. 
  Studenții care au cont BRD şi nu sunt înregistraţi la Facultatea de Ştiinţe pe fişierul de burse să se 
prezinte la d-na secretară Delia Mihu sau să trimită pe adresa de e_mail : delia.mihu@ulbsibiu.ro   
extrasul de cont.  

Studentii care au deja cont BRD  și sunt inregistrați pe fișierul de burse al facultății nu mai trebuie sa 
prezinte extrasul de cont. 
 Studenții care au card BRD pe numele de căsătorie sunt rugați să trimită pe adresa de e_mail : 
delia.mihu@ulbsibiu.ro   extrasul de cont și numele din certificatul de naștere. 

 
Listele cu bursele de pe sem. II, an univ. 2022-2023 au fost afişate pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe în 
data de 1 3 . 03.2023, ora 13:00. 
 
Perioada de contestaţii: 13.03.2023, ora 13:00 – 15.03.2023, pana la ora 13:00. 
Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul decanatului Facultăţii de Ştiinţe, la doamna 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 programele de studiu vizate. 

 
 


