MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ...I

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

ALTE INFORMATII REFERITOARE LA BURSE
- Cuantumul burselor este prevăzut în Anexa nr. 1 la 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.
- Pentru evaluarea dosarelor de burse sociale pentru semestrul I al anului
universitar 2017 – 2018, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată
în considerare este de 1.065 lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament,
lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: iunie,
iulie și august.
- Pentru calculul burselor acordate etnicilor români conform H.G. 844/2008 (licență
- 65 euro/lună și master - 75 euro/lună), se utilizează cursul de schimb BNR din
data 30.09.2017, de 4,5990 lei/euro.
- Studenţii sunt informați cu privire la declanşarea procedurii de concurs pentru
bursele de excelenţă pentru anul universitar 2017-2018 acordate din venituri
proprii. Dosarele pentru aceste burse se depun la secretariatul facultății, în perioada
16.10.2017 – 27.10.2017. Dosarele vor fi evaluate de comisia de burse a facultății
și vor fi transmise, până la data de 02.11.2017, la Prorectorat, cab. 174, împreună
cu propunerea pentru câștigătorul Bursei de Excelență a Facultății și propuneri de
candidatură la Bursele de excelență pe universitate: „Sever Bocu”, „Ioan Curea”
și „Eugen Todoran”.
- Pentru evitarea dublei finanțări, studenții din toate ciclurile de învățământ din
Republica Moldova și din Ucraina, studenții de origine etnică româna din afara
granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cetățenii străini,
bursieri ai statului român, care studiază în Universitatea de Vest din Timișoara și
care beneficiază de o bursă în cuantumul și condițiile prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 844/2008 nu pot fi beneficiari și ai categoriilor de burse prevăzute
la art. 2 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017
și la art. 2 din Regulament.
PAGINA | 1

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel./Fax: +4 0256-592.174 (241), www.uvt.ro

