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Decanat: 15.03.2018

ANUNŢ BURSE FMI
Semestrul II, an universitar 2017/2018
În conformitate cu Regulamentul UVT 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 (UVT) 2017-2018 aprobat în
sedinta de Senat din 28.07.2017, s-au întocmit clasamentele cu mediile studenților
pentru fiecare domeniu, specializare și ani de studii, clasamente ce pot fi consultate
incepand de azi pe pagina web a facultatii sau la avizierele acesteia.
Bursele de merit pentru semestrul II se vor acorda în ordinea descrescătoare a
mediilor fiecarei specializari, până la consumarea numărului de burse repartizat
acesteia (in concordanta cu numarul de studenti bugetari) pana in data de
23.03.2018. Rugam studentii sa consulte listele de potentialii bursieri, de pe pagina
facultatii si sa anunte eventualele neconformitati.
Dosarele de burse sociale au fost analizate de comisia de acordare a acestora,
iar un tabel cu potentialii bursieri este afisat pe pagina facultatii. Rugam studentii
care au cerut o astfel de bursa sa consulte aceasta lista si, daca este cazul, sa-si
aduca pana luni, 19.03.2018, eventualele acte lipsa. Deoarece numarul solicitarilor
depaseste fondul alocat facultatii, repartizarea acestor burse sociale va fi facuta in
ordinea crescatoare a venitului mediu/membru de familie, rezultat din dosarul ce
insoteste cererea depusa.
Bursele de performanta, de excelenta, olimpice sau start UVT sunt acordate
anual in conditia ca titularul unei astfel de bursa sa fie integralist dupa sesiunea de
iarna.
Cuantumul burselor FMI în anul universitar 2017/2018 este :
- Bursa de performanță la studii de licenţă și master –800 lei/lună
- Bursa de merit la studii de licenţă și master – 600 lei/lună
- Bursa Start UVT - 800 lei/lună
- Bursă socială la studii de licenţă și master -580 lei/lună
- Bursă socială ocazională la studii de licenţă și master -580 lei/lună
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