UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

ANUNȚ
BURSE SEMESTRUL II
Începând cu data de 18 februarie se derulează procesul de acordare a burselor pentru
semestrul al II-lea al anului universitar 2018/2019, după următorul calendar:

Activitate
Preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse
Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de
acordare a burselor
Afișarea listelor cu studentii potențiali bursieri
Preluarea contestațiilor la nivel de facultate
Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a
burselor
Preluarea contestațiilor la nivel de Prorectorat
Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de Prorectorat
Afișarea listelor finale cu studenții bursieri
Transmiterea centralizatorui final la Prorectorat
Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul EconomicFinanciar

Perioadă
18.02 - 01.03
04.03 - 08.03
11.03
12.03 - 13.03
14.03
15.03
18.03
19.03

Orice informații legate de procedurile de acordare a burselor universitare se pot obține de
la secretariatul facultății sau studiind Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme
de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studiide licență și master din Universitatea de
Vest din Timișoara.
În evaluarea dosarelor de burse sociale pentru semestrul II al anului universitar 2018 –
2019, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată în considerare este de 1.162
lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se iau în considerare la calcularea
veniturilor unei familii sunt: octombrie, noiembrie și decembrie.
Bursele de merit se acordă pe baza rezultatelor academice, conform Art. 13 din
Regulament, respectând plafonul financiar atribuit facultății. Numărul de burse acordate va fi
distribuit pe domenii și specializări, pe fiecare an de studiu, proporțional cu studenții bugetați ai
anului respectiv.
Bursele de performanță precum și cele de excelență atribuite în semestrul I se pastrează
pe întreg anul universitar cu condiția ca după sesiunile semestrului I, beneficiarul unei astfel de
burse să fie integralist.
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