
2. CONCURS BURSE DE EXCELENȚĂ 

In perioada 10-14 octombrie 2022  studenții  interesați  de obținerea burselor de excelență acordate din fonduri 

proprii ale ASE, vor transmite, în format electronic, la adresa burse@ase.ro, dosarele de candidatură pentru 

obținerea acestor burse, prevăzute la art 7 din Metodologie. 

 

Extras metodologie - art 7  (1) În limita fondurilor proprii disponibile, ASE Bucureşti poate acorda studenţilor de 

la programele de licenţă, anii II şi III de studiu, şi de la programele de masterat burse de excelenţă pentru merite 

deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, organizatorice etc.), după cum urmează: 

a. Bursa „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare 

ştiinţifică, organizatorică, culturală şi sportivă; 

b. 5 burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală; 

c. 22 burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare. 

(2) Studenţii de la programele de licenţă şi masterat, care doresc să aplice pentru aceste burse, trebuie să fie 

integralişti, cu media ponderată generală a anilor de studiu minimum 8,00, în cazul burselor pentru performanţe 

deosebite în activitatea organizatorică, culturală şi sportivă, respectiv minimum 9,00 pentru Bursa „Mihail 

Manoilescu” şi pentru cele de cercetare. Studenţii anului I de la programele de masterat trebuie să aibă media de 

admitere minimum 8,00, în cazul burselor pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală, 

respectiv minimum 9,00 pentru Bursa „Mihail Manoilescu” şi pentru cele de cercetare. Aceştia vor depune 

online la adresa diana.barolescu@ase.ro un dosar care să cuprindă copii ale următoarelor documente: scrisoare 

de intenţie, scrisoare de recomandare, CV, alte documente (situaţia şcolară, copie diplomă, copie supliment la 

diplomă, recomandări din partea organizaţiilor studenţeşti etc.). Stabilirea beneficiarilor acestor categorii de 

burse se face de către o comisie numită prin Decizie a Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe 

baza criteriilor specifice prevăzute în Anexele 2(a), 2(b) și 2(c). 

(3) Bursa de excelenţă se acordă pentru o perioadă de 12 luni. Studenţii care au primit un tip de bursă de 

excelenţă nu mai pot beneficia de un alt tip de bursă de excelenţă. 

(4) Studenţii plecaţi, în anul universitar curent, cu burse în străinătate în cadrul programelor demobilitate ale 

facultăţilor, nu pot beneficia de bursă de excelenţă. 

(5) Bursa de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare li se acordă studenţilor de la 

programele de licenţă şi masterat care au obţinut rezultate în activitatea de cercetare ştiinţifică, pe baza 

punctajului cel mai mare, obţinut de candidat conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse 

(Anexa 5). 

Nu pot beneficia de bursă de excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare mai mulţi studenţi de 

la aceeaşi facultate și din același ciclu de studiu, cu excepţia cazului când nu există candidaţi din partea uneia sau 

mai multor facultăţi. 
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