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ANUNŢ BURSE FEAA
Semestrul 2, an universitar 2018/2019
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. Conform Regulamentului de burse FEAA,
aprobat prin Hotărârea de Consiliu nr 25/22.03.2017, nu se acordă burse de performanță pentru studenții
din anul 1 (art. 14, alin. 3). De asemenea, pentru bursele de performanță/merit departajarea în cazul
studenților cu medii egale (în semestrul 1) s-a realizat după media din anul anterior respectiv media de la
admitere (art. 13, alin. 5).
Comisia de burse FEAA a analizat în baza regulamentului mai sus menționat și a Adresei UVT nr.
6110/04.03.2019 toate dosarele sociale depuse până la data de 01.03.2019 și a stabilit lista burselor sociale.

IMPORTANT!!!
Pentru a putea efectua plata burselor, studenții FEAA care se regăsesc pe listele
anexate și 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 12.03.2019 până cel târziu în data de
15.03.2019, în intervalul orar 09.00-15.30.
Studenții care au avut bursă și în semestrul 1 și folosesc același cont bancar nu mai
trebuie să depună cele 2 documente.

Cuantumul burselor în anul universitar 2018/2019 este disponibil în Anexa nr. 1 a
Regulamentului menționat anterior.
Contestațiile se depun (fizic) în zilele de 12 și 13 martie 2019, în intervalul 11.0013.00, la sediul FEAA, birou prodecan Claudiu Boțoc, urmând a fi soluționate pe
loc. NU vor fi luate în considerare contestațiile trimise pe e-mail.
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