Informații privind derularea procesului de acordare a burselor
pentru semestrul in curs
Activitate
Perioadă
Preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse*
16.10-26.10**
29.10***
Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către
29.10-30 . 1 0
Comisia de acordare a burselor
Afișarea listelor cu studentii potențiali bursieri
01.11
Preluarea contestațiilor la nivel de facultate
02.11-05.11
Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de
06.11
acordare a burselor

Preluarea contestațiilor la nivel de Prorectorat
Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de Prorectorat
Afișarea listelor finale cu studenții bursieri
Transmiterea centralizatorului final la Prorectorat
Transmiterea statului de plăți a burselor la Departamentul
Economic-Financiar

07.11
08.11
09.11

*Se depun dosare pentru următoarele tipuri de burse: burse sociale, burse de
excelență ale facultății, burse de performanță, bursele de excelență ale UVT,
conform Regulamentului UVT.
** ÎN MOD EXCEPȚIONAL, pentru a asigura preluarea dosarelor,
SECRETARIATUL va avea program cu studenții și VINERI, 26 octombrie, între
orele 11 și 16.
*** DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ se pot depune și în data de 29 octombrie,
între orele 11 și 16.
IMPORTANT
1. Vă rugăm să verificați conformitatea notelor dvs. pe contul de student-web
și să ne semnalați eventualele inadvertențe la adresa de mail secretariat.cbg@e-uvt.ro
până la data de 22.10.2018.
Listele cu notele dvs. au fost afișate la avizierele de la sediul facultății, respectiv al
Departamentului de Geografie.
2. Studenții CBG care intenționează să-și depună dosar pentru bursa socială, sunt
informați că vor depune și ancheta socială, împreună cu toate celelalte documente
precizate în Regulamentul UVT și Metodologia CBG.
Rapoartele de anchetă sacială se pot trimite de către instituțiile abilitate direct la
Secretariatul CBG prin fax 0256/592 620, respectiv prin Email secretariat.cbg@euvt.ro.
De asemenea, vă informăm că valoarea salariului de baza minim net pe economie luat în
considerare este de 1.162 lei/luna. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se
iau in considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: iunie, iulie si august.
Vă rugăm să vă procurați din timp actele necesare. Nu se vor lua în considerare
dosarele incomplete.

