
 

 

 

 

BURSE SPECIALE DE PERFORMANȚĂ  

SPORTIVĂ / CULTURAL ARTISTICĂ/ ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE/ VOLUNTARIAT 

 

ce trebuie completată și depusă la dosar (se găsește atașat). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. II / 2020-2021 

Studenții care doresc să primească burse speciale, vor depune la secretariatul 
facultății (locul special amenajat în fața ușii secretariatului), în perioada :           
01-17 martie 2021, un dosar care să conțină următoarele documente: 

1. Cerere tip (de la secretariat) 
2. C.V. 
3. Documente doveditoare pentru aprecierea activității sportive, conform Anexei 3
 



  

  

  

  

DDOOMMNNUULLEE    DDEECCAANN,,  

 

1. Documente doveditoare pentru aprecierea activităţii  sportive; 

2. Grilă punctaj pentru aprecierea activităţii ştiinţifice în vederea acordării bursei speciale de 

performanță sportivă. 

 

 

 

Data          Semnătura 

 

 

 

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative: 
 

Subsemnatul/a ..................................................................................................................................., 
student/ă la Facultatea de Educație Fizică și Sport, program de studiu 

............................................................................................................, anul de studiu ......................,  buget,    
 taxă, CNP........................................................ , telefon ............................................................... ,         
e-mail : .............................................................................................. , vă rog să-mi aprobaţi acordarea 

unei burse speciale de performanță sportivă/cultural-artistică/activități 

extracurriculare/voluntariat  pentru rezultate sportive deosebite obţinute, în perioada ...................................................................................................



 

GRILĂ DE PUNCTAJ ÎN VEDEREA ACORDĂRII  
burselor speciale de performanţă (cultural-artistică, sportivă, pentru implicarea în activități  

extracurriculare și de voluntariat) 
ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

Nr. 
crt. 

CRITERII/ACTIVITĂŢI PUNCTAJ 
PUNCTAJ 
OBȚINUT 

DECLARAT 

1.  

Organizare manifestări ştiinţifice /concursuri studenţeşti, 
activităţi culturale (străinătate/ internaţional/ naţional/ local)- 
împărțit la numărul de organizatori 

10 /8/ 6/  3  

2.  
Premiul obţinut la concursuri de nivel internaţional  - în 
străinătate (categorie premiu) 

40 pct(premiul I)/ 35 pct (premiul II)/ 
30 pct (premiul III)/ 10 pct (Mențiune) 

 

3.  
Premiul obţinut la concursuri de nivel naţional (categorie premiu) 20 pct (premiul I)/  17 pct ( premiul II)/ 

12 pct (premiul III)/ 4 pct (Mențiune) 
 

4.  
Premiul obţinut la concursuri de nivel local (categorie premiu) 5 pct (premiulI)/  4 pct (premiul II)/  3 

pct (premiul III) 
 

5.  
Publicarea unui articol intr-un cotidian (internaţional/ naţional/ 
local ) 

30 pct/ 20 pct/ 10 pct  

6.  
Participarea la evenimente culturale internaţionale de prestigiu
  (colectiv) 

40 pct  

7.  
Participare la campionat naţional (divizii)/individual 80(A)/60(B)/30(alte divizii) – echipe 

10- individual 
 

8.  

Premii şi participare la campionat naţional universitar 
(clasament)3 

80 pct (premiul I)/70 pct (premiul II)/ 
60 pct (premiul III) – echipe 

50 pct ( premiul I)/ 40 pct (premiul 
II)/ 30 pct ( premiul III) - individual 

 

9.  Component al loturilor naţionale sportive 100 pct  
10.  Participare la competiţii de nivel local (clasament) 1 pct  

11.  
Organizarea de activităţii sportive la nivel (internaţional/ 
naţional/ local)- împărțit la numărul de organizatori 

20 pct /15 pct /1 pct  

12.  Participare la activități cultural, artistice (individual/formație)  10 pct /5 pct  

13.  
Participare la activităţi în folosul facultăţii şi universităţii 
(promovarea imaginii universităţii/facultăţii/alte activităţi de 
voluntariat) –împărțit la numărul de participanți 

40 pct /20 pct /10 pct  

14.  

 
Premii la campionate naţionale (clasament) 3 

200 pct ( premiul I)/ 180 pct ( premiul 
II)/ 160 pct (premiul III)/ 150 pct 
(premiul IV)/ 140 pct (premiul V)/ 130 
pct ( premiul VI)/ 120 pct (premiul VII)/ 
110 pct (premiul VIII)/ 100 pct (premiul 
IX)/ 90 pct (premiul X) – echipe 

60 pct ( premiul I)/ 50 pct(premiul 
II)/40 pct (premiul III) - individual 

 

15.  
Participare la campionate europene/mondiale/jocuri olimpice3 300 pct– echipe 

200 pct - individual 
 

16.  

Premii la campionate europene/mondiale/jocuri olimpice3 300 pct ( premiul I)/ 270 pct ( premiul 
II)/ 240 pct( premiul III)/ 210 pct 
(premiul IV)/ 180 pct (premiul V)/ 150 
pct (premiul VI) – echipe 
200 pct (premiul I)/ 150 pct (premiul 
II)/ 100 pct ( premiul III)/ 75 pct 
(premiul IV)/ 50 pct (premiul V)/ 25pct 
( premiul VI) - individual 

 

 TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT  
Note: 
1. Punctajul din grilă este luat în considerare numai pentru activităţile efectuate în ultimele 12 luni de la data depunerii dosarului; 
2. Vor fi luate în considerare cu prioritate  rezultatele obținute cu afiliere la USV și CSU Suceava (unde valoarea bursei poate fi 
cu până la 100% mai mare). 

3. Pentru rezultatele sportive de nivel național și internațional obținute de către studenți (fără afiliere sportivă la C.S.U. 
Suceava) se va acorda o bursă specială de performanţă sportivă cu plată unică în funcție de rezultatul / rezultatele obținut(e). 


