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Anexa nr.1 
 

PROCEDURĂ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ÎN CADRUL U.S.V.T. 
 
 
 
1. MEN repartizează fondurile pentru acordarea burselor, proporţional cu 

numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, 
fără taxă de studii, ciclurile de studii licenţă şi master, în baza contractului instituţional 
pentru fondul de burse.  

2. Comisia de burse a U.S.V. ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara, prin Prorectorul de 
resort repartizează fondul de burse pe facultăţi în funcţie de numărul de studenţi cu 
frecvenţă, fără taxă de studii la ciclurile de studii licenţă şi master.   

3. Consiliul fiecărei facultăţi numeşte o Comisie de acordare a burselor pe 
facultate, formată din prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti – în calitate de 
preşedinte, iar ca membri ai comisiei: secretarul şef pe facultate şi un reprezentant al 
studenţilor dintre cei aleşi în Consiliul facultăţii respective. Comisia de acordare a 
burselor pe facultate repartizează fondurile de burse alocate facultăţii pe programe de 
studii şi ani de studii, în raport cu numărul de studenţi cu frecvenţă, fără taxă de studii 
la ciclurile de studii licenţă şi master.  

4. Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea 
obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul fiecărei facultăţi 
cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.  

5. Comisia de acordare a burselor pe facultate întocmeşte în 3 exemplare o listă 
a rezultatelor la învăţătură, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, pentru 
studenţii care se înscriu la burse de merit sau burse de performanţă. 

6. Secretariatul facultăţii afişează la avizier lista cu documentele necesare 
depunerii dosarului pentru bursele sociale şi bursele sociale ocazionale, conform 
Anexei  nr. 2. Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare 
a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul 
de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă 
situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care 
părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. 

7. Secretariatul fiecărei facultăţi trimite Prorectorului de resort 2 exemplare ale 
listei cu bursele propuse de către comisii (Anexele 6a, 6b, 6c, 6d şi 6f), ştampilate şi 
semnate de către membrii comisiei de acordare a burselor pe facultate. 

8. Prorectorul de resort aprobă şi transmite 1 exemplar către secretariatul fiecărei 
facultăţi prin Registratură, iar un exemplar se păstrează în arhiva Comisiei de burse 
pe universitate. 
 
 


