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ART. 1
Prezenta metodologie completează 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, în conformitate cu art. 20, lit. b și reglementează categoria burselor speciale acordate de
universitate.
ART. 2
Studenții Universității de Vest din Timișoara care frecventează programele de studii de licență, respectiv
programele de studii masterale, pot beneficia de burselor speciale acordate de UVT pentru derularea
activităților de cercetare, cultural-artistice, sportive, extracurriculare – voluntariat.
ART. 3
Repartizarea burselor speciale pentru activitățile prevăzute la art. 2 se realizează de către comisia de
acordare a burselor de la nivel de universitate, în baza unor criterii de performanță și a unui concurs de
dosare. Documentația aferentă fiecărei candidaturi trebuie să evidențieze aspectele relevante ale activității
și trebuie să fie corelate cu criteriile specifice fiecărui tip de burse.
ART. 4
Bursele de cercetare științifică
Selecția bursierilor impune cu necesitate parcurgerea următoarelor etape:
a) prezentarea unui proiect de cercetare de către fiecare candidat în care se vor accentua
următoarele dimensiunii: nivelul de cercetare al subiectului propus și reflectarea lui în
literatura de specialitate, aparatul conceptual și metodologic al proiectului propus, rezultate
anticipate;
b) asumarea coordonării proiectului de către un mentor, cadru didactic titular sau asociat
al UVT, cercetător care activează în UVT;
c) prezentarea unei strategii de valorificare a rezultatelor obținute (articole științifice,
instrumente standardizate, prototipuri ale produselor, brevete de invenție etc.) și de
aprofundarea a proiectului propus.
Studenții bursieri vor prezenta trimestrial Prodecanului responsabil cu strategia de cercetare a facultății un
raport de etapă a implementării proiectului propus. Raportul de activitate este supervizat de către mentorul
bursierului și va reflecta activitatea derulată.
ART. 5
Bursele pentru performanțe sportive
În situația burselor acordate pentru performanțe sportive, sunt eligibili pentru aplicare candidații care
îndeplinesc următoarele condiții:
 au performanțe şi înalte performanțe sportive
 sunt componenți ai Clubului Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara sau la alte
cluburi sportive de performanță cu care UVT are parteneriate în derulare.
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ART. 6
Performanțele obținute în activitatea sportivă vizează:
 performanțele obținute: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale/Universitare, Campionate
Europene/Universitare, Campionate Regionale, Campionate Naționale/Universitare;
 promovarea în ligi superioare a echipelor sportive ale CSU UVT;
 selecția la loturile naționale;
 participarea la un număr ridicat de competiții și contribuția personală adusă la obținerea rezultatelor.

ART. 7
Bursele pentru activitate și creație artistică
În situația burselor acordate pentru activitate și creție artistică sunt eligibili pentru aplicare candidații care
îndeplinesc următoarele condiții:
 au participat la evenimente de profil pe parcursul anului anterior (lucrări care au fost
expuse/vernisate; participări la festivaluri, concerte individual sau colective etc.)
 au obținut premii/distincții la concursuri/manifestări de profil la nivel național și international;
ART. 8
Bursele pentru implicarea în activități extracurriculare
Implicarea studenților și masteranzilor în activități extracurriculare în scopul creșterii vizibilității, prestanței
și a derulării unor activități specifice universității poate fi recompensată prin acordarea unor burse care să
recompenseze în mod direct eforturile și activitățile derulate de studenți.
Acordarea acestor burse este posibilă la sugestia prorectorului de resort care gestionează activitățile
extracurriculare și validarea acestei propuneri de către Consiliul Director ar universității.
ART. 9
Evaluarea candidaturilor se va realiza la nivelul fiecărei facultăți sub coordonarea prodecanului responsabil
cu strategia de cercetare a facultății și cu implicarea reprezentanților facultății în Consiliul Științific al
Cercetării și Creației Universitare (CSCCU)

ART. 10
Validarea propunerilor facultăților se va realiza de către Consiliul Științific al Cercetării și Creației
Universitare (CSCCU),
ART. 11.
Bursele de cercetare, performanță sportivă, creație artistică și activități extracurriculare pot fi cumulate cu
bursele sociale acordate de UVT.
ART. 12.
Rezultatele obținute ca urmare a derulării prezentului program de burse speciale vor aparține UVT,
bursierul având obligația menționării sursei de finanțare în orice formă de valorificare a rezultatelor
proiectului.
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