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ANUNȚ BURSE  

Sem.II 2021/2022 
 

 

Începând din data de 21 februarie 2022 se derulează procesul de acordare a burselor pe 

semestrul II al anului universitar 2021/2022, după următorul calendar: 

 

Activitate Perioadă 

Preluarea online a dosarelor pentru toate categoriile de burse 21.02, ora 10:00-

06.03, ora 23:59 

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia 

de acordare a burselor de la nivel de facultate 
07.03-14.03 

Afișarea online a listelor cu studenții potențiali bursieri  14.03 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de facultate 15.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a 

burselor 
16.03 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate 17.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate 18.03 

Afișarea online a listelor finale cu studenții bursieri 18.03 

Transmiterea către InfoCentrul Studențesc a conturilor IBAN prin 

intermediul formularului 
18.03-23.03 

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-

Financiar 
28.03 

 

 

Dosarele pentru burse sociale se vor prelua exclusiv prin intermediul platformei online  

 

https://burse.uvt.ro - secțiunea burse sociale. 

 

Accesul studenților în această platformă se face prin intermediul adresei de email instituționale 

(@e-uvt.ro). Pentru evaluarea dosarelor de burse sociale pentru semestrul II din anul universitar 

2021 /2022, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată în considerare este de 1.524 

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 2021. Detaliile legate de acest 

tip de bursă (beneficieri, acte doveditoare, etc.) sunt cuprinse în articolele Art.15 – Art.18 din 

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la 

ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (disponibil la 

https://www.uvt.ro/educatie/en/facilitati-pentru-studenti/burse/). 

 

website:%20http://www.uvt.ro/
https://burse.uvt.ro/


 

 

  Telefon: 0256-592.303 

Email: dci@rectora t.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Blvd .  V .  Pârva n 4,  3 002 23,  T i mişo ara,  Ro mâ nia  
Te l:  +- (0)256-5 92.15 5  

Email:  mateinfo @e-uvt. ro  
www.math.uvt. ro . 

.  

 

 

Bursele speciale pentru olimpici, Bursele de excelență ale UVT, Bursele de 

performanță și Bursele Start UVT acordate la începutul anului universitar sunt anuale și deci 

beneficiarii acestor tipuri de burse le vor primii în continuare dacă nu au restanțe (sunt 

integraliști) în urma sesiunilor A1 și B1. 

Pentru acordarea burselor de merit nu trebuie depusă o cerere specială. Acestea vor fi 

acordate pe baza mediei ponderate din semestrul I al anului universitar 2021/2022, în limita 

plafonului financiar distribuit facultății. Atribuirea numărului de burse se face pe domenii, 

programe de studii și ani de studii proporțional cu numărul de studenți de la fiecare astfel de nivel 

(deci este posibil ca ultima medie de acordare să difere de la un domeniu/program de studii/an de 

studii la altul, dar este de minim 8,00). 

Contestațiile și orice alte documente ce vor fi (eventual) solicitate studenților legate de 

procesul de acordare a burselor se preiau exclusiv online, prin transmiterea acestora pe adresa de 

email dedicată burselor la nivelul facultății: burse.fmi@e-uvt.ro 
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