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Nr 

crt. 

Numarul 

matricol 

Specializarea Rezolutia 

1.  1540 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an I 

Listele studentilor de la taxă propuși 

pentru bursa nu au fost înca afișate 

2.  1539 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an I 

Studenta a obținut medie mai mică 

decât media studenților propuși pt 

bursa de merit 

3.  1545 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an I 

Studenta a obținut medie mai mică 

decât media studenților propuși pt 

bursa de merit 

4.  1536 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an I 

Studenta a obținut medie mai mică 

decât media studenților propuși pt 

bursa de merit 

5.  1366 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an II 

Venitul este mai mare decat al 

studentilor propusi pt bursa social, 

studenta se află pe lista de propuneri 

pt acordarea burselor de ajutor social 

din fondurile extrabugetare ale 

universității 

6.  1407 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an II 

Studenta a obținut medie mai mică 

decât media studenților propuși pt 

bursa de merit 

7.  1368 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an II 

Listele studentilor de la taxă propuși 

pentru bursa nu au fost înca afișate 

8.  1346 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an II 

Studenta nu este integralistă, studenta 

se află pe lista de propuneri pt 

acordarea burselor de ajutor social din 

fondurile extrabugetare ale 

universității 

9.  1291 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III 

Venitul este mai mare decat al 

studentilor propusi pt bursa social, 

studenta se află pe lista de propuneri 

pt acordarea burselor de ajutor social 

din fondurile extrabugetare ale 

universității 
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10.  1254 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III 

Studenta a fost departajată cf. 

Regulamentului de burse 

11.  1249 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III 

Venitul este mai mare decat al 

studentilor propusi pt bursa social, 

studenta se află pe lista de propuneri 

pt acordarea burselor de ajutor social 

din fondurile extrabugetare ale 

universității 

12.  1249 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III 

Studenta a fost departajată cf. 

Regulamentului de burse 

13.  1260 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III 

Se acordă bursa socială  

14.  1268 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III 

Media luată în calcul pt burse este cea 

semestrială 

15.  1959 Psihopedagogie special, LR, an II Venitul este mai mare decat al 

studentilor propusi pt bursa social, 

studenta se află pe lista de propuneri 

pt acordarea burselor de ajutor social 

din fondurile extrabugetare ale 

universității 

16.  1899 Psihopedagogie special, LR, an III Se acordă bursa de merit 

17.  1322 Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar, LR, an III, (la 

Năsăud) 

Studenta a fost departajată cf. 

Regulamentului de burse 

18.  4371 Psihologia sănătății publice și 

clinice, an II 

Studenta a fost departajată cf. 

Regulamentului de burse 

19.  6796 Psihologie, an II, LR. Venitul este mai mare decat al 

studentilor propusi pt bursa social, 

studenta se află pe lista de propuneri 

pt acordarea burselor de ajutor social 

din fondurile extrabugetare ale 

universității 

20.  6636 Psihologie, an II, LR. Listele studentilor de la taxă propuși 

pentru bursa nu au fost înca afișate 

21.  406 Management Curricular, an II, 

L.R. 

Studenta a fost departajată cf. 

Regulamentului de burse 

22.  6844 Psihologie, an II, LR. Studenta studiază în regim cu taxă. 

Conform regulamentului de burse 

studenții cu taxă nu pot beneficia de 

bursă de performanță. 
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23.  6828 Psihologie, an II, LR. Disciplina facultativă “Abilități de 

prezentare și vorbit în public” a fost 

luată în considerare la calculul mediei 

pentru care s-a acordat bursa. 

24.  6675 Psihologie, an II, LR. Listele studentilor de la taxă/ 

neintegraliști propuși pentru bursa nu 

au fost înca afișate 

25.  7147 Psihologie, an I, LR. Listele studentilor de la taxă/ 

neintegraliști propuși pentru bursa nu 

au fost înca afișate 

26.  7021 Psihologie, an I, LR. Listele studentilor de la taxă/ 

neintegraliști propuși pentru bursa nu 

au fost înca afișate 

27.  591 Consilier școlară și asistență 

psihopedagogică an II LR 

Se acordă bursă de performanță 

28.  573 Consilier școlară și asistență 

psihopedagogică an II LR 

Se acordă bursă de merit 

29.  622 Consilier școlară și asistență 

psihopedagogică an I LR 

Se acordă bursă de merit 

30.  528 Management, consiliere și 

asistență psihopedagogică 

Venitul este mai mare decat al 

studentilor propusi pt bursa social, 

studenta se află pe lista de propuneri 

pt acordarea burselor de ajutor social 

din fondurile extrabugetare ale 

universității 

31.  6291 Psihologie, an III, LR. Se acordă bursă de performanță, 

media 9,82, calculată cu două 

discipline facultative, conform cererii 

de bursă 
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