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Nr. înreg. 10.746/04.03.2021 
 
 
Consiliului de Administrație al UVT   
 
 
 
Având în vedere: 
 

- reclasificarea studenților din anul I al ciclului de studii universitare de licență în conformitate cu 
prevederile art. 64 alin. 2 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului și regulamentul privind 
activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de 
masterat din Universitatea de Vest din Timișoara,  

 
precum și faptul că:  

- în acord cu art. 2 alin. 3 din 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 (UVT)  bursa socială se acordă exclusiv din fondurile de la bugetul de stat, beneficiarii 
bursei sociale fiind studenții înmatriculați la învățământul universitar de licență și master, 
învățământ cu frecvență, școlarizați în regim bugetat, 

 
 
Propunem majorarea cuantumului bursei sociale începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-
2021 la suma de 620 lei/lună. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 8 din 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 (UVT), această propunere a rezultat în urma consultărilor 
cu reprezentanții studenților (OSUT).  
 
 
 
 
 

 
Prorector strategie financiară și digitalizare, 

 
Prof. univ. dr. Cosmin ENACHE 
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ANEXA NR. 1 – CUANTUMUL BURSELOR 
 
 
 
Bursa de merit    700 lei/lună; 

Bursa de performanță:  800 lei/lună; 

Bursa socială:    620 lei/lună; 

Bursa socială ocazională:  600 lei 

Bursa specială:   800 lei/lună; 

Burse pentru stagiu de studiu: 600 lei/lună; 

Bursa de excelență: 

- Bursa „Sever Bocu”:   1.200 lei/lună; 

- Bursa „Ioan Curea”:  1.100 lei/lună; 

- Bursa „Eugen Todoran”:  1.000 lei/lună; 

- Bursa de excelență a facultății: 900 lei/lună. 

Bursa Start UVT:   500 lei/lună 
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