UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

DECANAT FEAA/ 15.03.2018

ANUNŢ BURSE FEAA
Semestrul 2, 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 ședința de Senat din 28.07.2017 și în urma
întocmirii clasamentelor cu mediile studenților pentru fiecare specializare și ani de studii, bursele
pentru stimularea performanței academice pentru semestrul 2 s-au acordat în ordinea
descrescătoare a mediilor, până la consumarea fondului de burse repartizat fiecărui program
de studiu. Pentru ciclul de master, comisia de acordare a burselor a decis acordarea exclusiv a
burselor de merit (numărul de burse de performanță ce s-ar fi cuvenit conform repartiției a fost
mic, comparativ cu numărul mare de studenți cu medii egale). Pentru bursele de performanță/merit
departajarea în cazul studenților cu medii egale (în semestrul 1) s-a realizat după media din anul
anterior și media de la admitere.
Comisia de burse FEAA a analizat în baza regulamentului mai sus menționat și a Adresei
UVT nr. 4922/06.03.2018 toate dosarele sociale depuse până la data de 09.03.2018 și a stabilit lista
burselor sociale.

IMPORTANT!!!
Pentru a putea efectua plata burselor, toți studenții FEAA care se regăsesc pe listele
anexate (care nu au avut bursă în semestrul 1, sau care și-au schimbat contul
bancar) trebuie să depună:
 FORMULARUL ”IBAN” completat
 Extrasul de cont bancar (Notă: titularul contului bancar trebuie să fie
studentul beneficiar de bursă)
la INFOCENTRU FEAA, începând cu data de 20.03.2018 până cel târziu în data de
23.03.2018, în intervalul orar 13.00-15.30.

Cuantumul burselor în anul universitar 2017/2018 este disponibil în Anexa nr. 1 a
Regulamentului menționat anterior.
Contestațiile se pot depune la Decanat FEAA în următoarele zile:
 Vineri (16.03.2018), în intervalul orar 10.00-12.30
 Luni (19.03.2018), în intervalul orar 13.00-15.30
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