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 Distribuţie fond burse sem. II, an universitar 2020-2021 

  

Fond burse sem II- 53868 lei. 

  Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe domenii, specializări, şi ani de studii, 

proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care 

urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, conform Regulamentului de acordare a burselor UBB, cu 

respectarea procentelor de la art. 8 aliniat (3). 

 Astfel s-a obţinut următoarea distribuţie a burselor: 

 Burse performanţă- 7x1000 lei  din care: 

  -nivel master 2x1000 lei –  

 Domeniul SM -1 bursă;  Domeniul IM – 1 bursă 

   -nivel licenţă 5x1000 lei 

  Domeniul ȘM 3 burse; Domeniul IM – 2 burse 

 Burse  merit- 44x700 lei din care: 

  -nivel master- 10x700 lei 

  -nivel licenţă- 34x700 lei  

     Bursele de merit –nivel master au fost distribuite astfel: 

 Specializarea DSMM- 3 burse  

  -  an I -2 burse,  an II- 1 bursă 

  Specializarea Gestiunea şi protecţia mediului 2 burse  

- an I-2 burse,  an II- 3 bursă 

   Specializarea Evaluarea riscului şi securitatea mediului – 2 burse 

    - an I- 1 bursă,  an II-1 bursă 
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    Burse de merit-nivel licenţă au fost distribuite astfel: 

  Specializarea Ştiinţa mediului- 7 burse  

 

 - an I -3 burse, an II-2 burse,  an III-2 burse 

      Specializarea Ştiinţa mediului linia maghiară- 2 burse 

  - an I -1 bursă, an II- 1 bursă 

          Specializarea Ştiinţa mediului- linia maghiară ext. Sfântu Gheorghe- 5 burse 

      - an I- 2 burse, an II -2 burse, an III- 1 bursă 

    Specializarea Management şi audit de mediu- 6 burse 

- an I- 2 burse, an II- 2 burse, an III- 2 burse 

  Specializarea Ingineria mediului- 12 burse 

- an I- 3 burse, an II-3 burse, an III- 2 burse, an IV-4 burse 

 Specializarea Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice- 2 burse 

- an II- 1 bursă., an III -1 bursă 

           

 Burse sociale-  27x580 lei din care: 

- nivel master- 5 x580 lei 

- nivel licenţă- 22x580 lei  
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