Proces verbal
încheiat de Comisia de acordare a burselor
Întocmit astăzi, 2.11.2015.
Comisia de acordare a burselor s-a întrunit în data de 26.10.2015, analizând dosarele depuse de
studenții și masteranzii care au solicitat bursă socială.
Au participat: lect.dr. Valentin Vîlcu - președinte, Lect. dr. Aurelia Vasile, Lect. dr. Horea Bădău, AnaMaria Neagu – student drd., Bibiță Ioana – student.
Comisia a constatat că un număr de 16 dosare nu îndeplinesc criteriile de selecție.
În data de 27.10.2015, comisia a definitivat listele finale, în ordinea mediilor, pentru bursele sociale, de
studiu, de merit și ocazionale și le-a afișat pe site și la avizier.
Au fost aprobate 35 dosare de burse sociale pentru 9 luni, o bursă medicală care se va plăti și pe
perioada vacanțelor, până la data de 30 iunie 2015, 2 burse ocazionale pe 2 semestre, 99 burse de
studiu și o bursă de merit.
Au fost rezervate fonduri pentru 4 burse medicale și o bursă socială pe 12 luni (plasament familial),
cele 5 dosare urmând să fie transmise la Universitatea din București, în vederea soluționării neclarității
legate de art. 13 (viză medicală), cu recomandare de soluționare pozitivă din partea FJSC. În cazul în
care dosarele vor fi respinse, vom re-convoca comisia de acordare a burselor.
Au fost depuse 10 contestații (7 contestații pentru bursa de studii și 3 pentru burse sociale).
În data de 2.11.2015, s-a întrunit Comisia de acordare a burselor pentru analiza contestațiilor.
Toate contestațiile referitoare la bursele de studii au fost respinse.
Contestațiile referitoare la bursele sociale au fost soluționate astfel:
1. BĂLĂCEANU ANDREEA-GEORGIANA - admis
2. SĂVOIU MARTINA – dosar transmis la Rectorat pentru neclarități legate de art. 13
3. OPREA TIBI - respins
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