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ANUNȚ BURSE  

Sem.II 2022/2023 
 

 

Începând cu data de 1 martie 2023 se derulează procesul de acordare a burselor pe 

semestrul II al anului universitar 2022/2023, după următorul calendar: 

 

Activitate Perioadă 

Verificare mediilor din sesiunile A1 și B1 și stabilirea clasamentelor pe ani 

și programe de studii.  

Depunerea dosarelor pentru acordarea burselor sociale ocazionale pe luna 
martie (2 burse /lună) 

01.03-10.03 

Verificarea listelor/dosarelor pentru toate categoriile de burse de către 

Comisia de acordare a burselor de la nivel de facultate 
10.03-12.03 

Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri  13.03 

Preluarea contestațiilor la nivel de facultate 14.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a 

burselor a facultății 
15.03 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate 16.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate 17.03 

Afișarea  listelor finale cu studenții bursieri 20.03 

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-

Financiar 
24.03 

 

Conform Regulamentului 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 adresa https://www.uvt.ro/educatie/facilitati-pentru-studenti/burse/) singurele burse 

redistribuite în acest semestru sunt bursele de merit și bursele sociale ocazionale.  

 

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

acordate pe baza mediei ponderate obținute în urma sesiunilor A1 și B1 din perioada ianuarie-

februarie 2023, 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).  

 

Dosarele pentru burse sociale ocazionale se vor depune exclusiv online la adresa  

 

secretariat.mateinfo@e-uvt.ro 

 

website:%20http://www.uvt.ro/
secretariat.mateinfo@e-uvt.ro
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Categoriile de studenți eligibili și condițiile de acordare a unei astfel de burse (2 burse/lună) 

sunt cuprinse în Art. 19 din Regulament. Aceste dosare se pot depune pe toată perioada 

semestrului, în primele patru zile lucrătoare ale unei luni (prin excepție, pentru luna martie aceste 

dosare se vor depune în perioada 1 – 10 martie). 

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 primi în continuare dacă nu au restanțe în urma sesiunilor A1 și B1. 

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 

website:%20http://www.uvt.ro/
mailto:burse.fmi@e-uvt.ro

