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CRITERII  COMPLEMENTARE  DE DEPARTAJARE  PENTRU  ACORDAREA  

BURSELOR  DE  MERIT  IN  CAZ DE EGALITATE   A   PUNCTELOR   VALORICE   

SAU   A MEDIEI  DE  ADMITERE (PENTRUANUL I) 

 
 (pentru studentii aflati la egalitate – ultima medie de acordare a bursei) 

 

SEMESTRUL I - LICENTA 

 

ANUL I  

 

La medii egale de admitere departajarea se face după : 

1. Media examenului de bacalaureat 

2. Nota obtinuta în cadrul examenului  de bacalaureat la disciplina aleasă la calculul mediei de 

admitere dintre Matematica sau Fizica   

3. O nota la alegere din probele de la bacalaureat alta decît cea care s-a folosit la criteriul 1   

 (care este trecuta pe fisa de inscriere) 

                   

ANUL II + III + IV  

 

Departajarea se face in functie de punctele valorice din anul universitar precedent (anul 

universitar 2020/2021) semestrul II. In caz de egalitate si a acestor puncte valorice se iau in 

considerare punctele valorice din sem. II al anului universitar 2019/2020. Daca studentii sunt in 

anul II si au aceleasi puncte valorice in anul I sem. II al anului universitar precedent (2020 

/2021) departajarea se face functie de media de admitere in anul universitar 2020/2021. 

 

SEMESTRUL I - MASTER 

 

ANUL I  

 

La medii egale de admitere  departajarea se face în funcție de: 

1. Media anilor de studiu din ciclul de licență (media ECTS) 

  2. Media examenului de diplomă / licență  

3. Nota de la interviu  

 

ANUL II  

 

Departajarea se face in functie de punctele valorice din anul universitar precedent semestrul II 

(anul universitar 2020/2021). Daca au aceleasi puncte valorice in anul I sem. II al anului 

universitar precedent (2020 /2021) departajarea se face functie de media de admitere in anul 

universitar 2020/2021 
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