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Regulament de acordare și calculare a burselor 

  

Regulament de acordare a burselor 

1. Regulamentul a fost întocmit conform reglementărilor Legii Educaționale 
Naționale nr. 1/2011 și a Cartei Universitare AMGD. 

2. Fondul bugetului de stat prevăzut pentru alocarea burselor este repartizat 
instituțiilor de învățământ superior de către Ministerul Educației 
Naționale. Acesta este direct proporțional cu numărul de studenți înscriși 
la cursurile de zi pentru nivelul de licență și cel de masterat din instituția 
respectivă și în raport cu integralitatea efectuării activităților universitare. 

3. Cuantumul burselor pe categorii și criteriile specifice de acordare a 
burselor, se elaborează de către Asociația Studenților AMGD cu 
aprobarea Senatului, în limita fondului total de burse alocat de Ministerul 
Educației Naționale Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”. 

4. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este structurată astfel:  
Facultatea de Interpretare Muzicală 

Departamentul Instrumente cu Coarde, de Suflat şi Percuţie; 
     

Departamentul Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale; 
     

Departamentul Canto şi Artele spectacolului muzical. 

 

Facultatea Teoretică 
 

Departamentul Muzicologie și Pedagogie muzicală 
     

Departamentul Compoziţie muzicală și Dirijat. 
 

     

5. Pentru fiecare Facultate  fondul de burse de studiu la nivelul ciclului de 
licență, se distribuie proporțional cu numărul studenților, pe specializări.  

Facultatea de Interpretare: 



Departamentul Instrumente cu coarde, de Suflat și Percuție: 
� Vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă. 
� Suflători-percuție. 

Departamentul Instrumente cu Claviatură și Ansambluri Instrumentale: 
� Pian, orgă, clavecin. 

Departamentul Canto și Artele Spectacolului: 
� Canto 
� Artele Spectacolului 

Facultatea Teoretică 

� Compoziție, muzicologie, dirijat; 
� Pedagogie 

 

6. Pot beneficia de bursă (studiu, merit sau socială) studenții care au 
cetățenie română și sunt integraliști. 

7. Bursele de studiu se acordă anual la ciclul de licență și masterat (cu 
revizuire semestrială) studenților integraliști, în ordinea descrescătoare a 
mediilor obținute. Pentru anul I se va lua în calcul media concursului de 
admitere. În cazuri de paritate, departajarea se va face în funcție de media 
de la Bacalaureat. 

8. Studenții masteranzi  vor fi departajați pe Departamente. 
Facultatea de Interpretare (Departamentul Instrumente cu Coarde, de 
Suflat și Percuție + Departamentul Instrumente cu Claviatură și 
Ansambluri Instrumentale); Departamentul Canto și Artele Spectacolului 
musical.  
Facultatea teoretică (Departamentul Muzicologie și Pedagogie muzicală 
+ Departamentul Compoziție muzicală și Dirijat) 
Exemplu: În cadrul Facultății de Interpretare, vor fi puși la un loc, în 
ordinea mediilor descrescătoare toți cordarii, pianiștii, organiștii, 
claveciniștii, suflătorii și percuționiștii. În cazul Facultății Teoretice, se va 
proceda la fel. Nu se va separa compoziția, muzicologia și dirijatul de 
pedagogie. 

9. În cazuri de paritate a mediilor studenților din anii II, III, IV și masterat, 
departajarea se va face în funcție de media anului precedent celui luat în 
calcul.  



10.  Pentru a evita dezechilibrul în acordarea burselor studenților de la 
Masterat din anul I și anul II, numărul de burse rezultat în urma 
calculelor pe procentaj va fi împărțit la 2.  Exemplu: dacă pentru ciclul de 
masterat se va stabili prin calcul că se vor acorda 12 burse, 6 burse vor fi 
atribuite anului I și 6 burse anului II. 

11.  În caz de paritate la Masterat anul I, se vor lua în considerare pentru 
departajare mediile în următoarea ordine: media de la licență, media celor 
4 ani de studiu, media anului IV ș.a.m.d. Pentru anul II se va proceda la 
fel (media anului I, media licenței ș.a.m.d.). Nu se va lua în considerare 
doar nota de la specialitate. 

12.  Bursele de merit se acordă studenților din anii II, III și IV, criteriul 
pentru această bursă fiind ca media anului precedent să fie 10. 

13.  Nu se acordă bursă de merit la Masterat. 
14.  Bursele sociale se acordă cu aprobarea Senatului, în funcție de venitul 

net al familiei studentului sau al susținătorului legal sau de starea lui de 
sănătate, pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legii în 
vigoare. 

15.  Bursele de doctorat se acordă pe instituție în ordinea descrescătoare a 
mediilor obținute la concursul de admitere. Comisia de distribuire a 
burselor își rezervă dreptul de a stabili baremul minim. Bursele de 
doctorat se întocmesc și distribuie de către comisia Școlii Doctorale.  

16.  Cuantumul bursei de studiu va fi stabilit în așa fel încât să acopere 
cheltuielile de cazare la căminul AMGD și, dacă va fi posibil, 
abonamentul la o cantină. Bursa de merit va fi mai mare decât cea de 
studiu, iar bursa socială va fi mai mică decât cea de studiu. 

17.  Dacă mediile anului universitare permit, bursele de studiu nu se vor 
acorda sub media 9.50.  

18.  Se va urmări ca bursele să fie repartizate în mod egal pe institut, evitând 
discrepanțele între mediile cu bursă de studiu de la Facultatea de 
Interpretare și mediile cu bursă de studiu de la Facultatea Teoretică. 

19.  Studenții integraliști, care în urma concursului de admitere au fost 
înmatriculați la o a doua specializare, pot beneficia de bursă la o singură 
specializare. 

20.  Studenții care se încadrează și la bursa de studiu și la cea socială, vor 
primi bursa de studiu, aceasta constând într-o sumă mai mare de bani 
decât cea socială. 



21.  Studenții plecați prin programele atestate oficial de instituție, vor primi 
în continuare bursa de studiu. 

22.  Cuantumul burselor de studiu și de merit va fi același pe institut.  Nu se 
vor face diferențe de sumă între Facultăți. 

 

Regulament de calculare a burselor 

1. Reprezentanții Asociației Studenților împreună cu Senatul vor stabili 
cuantumul bursei de studiu, al celei de merit și al celei sociale, în 
conformitate cu regulamentul acordării burselor. 

2. Suma primită pentru întreaga instituție se va împărți pentru fiecare 
Facultate, prin calcularea procentului care revine fiecărei facultăți, în 
funcție de numărul de studenți. 

3. Din numărul total al studenților înscriși la buget în fiecare Facultate, se va 
scădea numărul de studenți străini. 

4. Din numărul de studenți total înscriși la o Facultate, se calculează prin 
regula de trei simplă valoarea procentuală a numărului de studenți din 
fiecare Departament. Vezi art.4 și 5 din Regulamentul de acordare a 
burselor. 
Exemplu:  
Facultatea de Interpretare – 430 studenți din care: 
Departamentul Canto și ASM – 114 studenți → 26,5 % 
Departamentul Instrumente cu Coarde, de Suflat și Percuție + Departamentul 
Instrumente cu Claviatură și Ansambluri Instrumentale  – 316 studenți → 73,5 % 
 430................. 100% 
 114................. x   
             ↓ 
 (114x100) : 430 = 26,5 %   

5. În funcție de numărul studenților de la licență și masterat  în cadrul 
fiecărei Facultăți, se va calcula (prin aceeași metodă de mai sus) valoarea 
procentului studenților din fiecare ciclu. Altfel spus, se va separa 
procentual numărul studenților de la masterat de numărul studenților de la 
licență, din întregul număr al studenților din Facultatea în cauză. 

6. Tot așa se va proceda, prin separare, până la aflarea procentajului de 
studenți de la fiecare specializare (Cordari, pian-orgă-clavecin, suflători-
percuție; Canto, ASM; CMD, Pedagogie). 

7. Cunoscându-se cuantumul bursei de merit, se va scădea valoarea acelor 
burse din totalul repartizat ciclului de licență (bursa de merit acordându-



se numai ciclului de licență și fiind inclusă în suma repartizată pe 
Facultate). 

8. În cadrul fiecărei facultăți banii se vor separa în funcție de numărul 
studenților de la fiecare specializare, cu ajutorul procentelor calculate. 
Astfel, se vor repartiza banii pe baza valorii procentuale pentru fiecare 
specializare (Cordari, pian-orgă-clavecin, suflători-percuție; Canto, 
ASM; CMD, Pedagogie). 

9. Odată stabilită suma aferentă pentru fiecare categorie, aceasta se va 
împărți la cuantumul bursei de studiu stabilit anterior. Exemplu: Bursa de 
studiu 200 de lei. Banii aferenți cordarilor = 1000 de lei. 1000 : 200 = 5 
burse; Bursa de studiu 200 de lei. Banii aferenți CMD 1200 de lei, rezultă 
6 burse. Idem la fiecare specializare. 
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