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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

ANEXĂ 

la 

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 

 

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE 

 

Art. 1.  În anul universitar 2017/2018,  la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, bursele și alte 

forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master se acordă cu 

respectarea Regulamentului  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, 

aprobat prin Hotărârea Senatului UVT nr. 97/24.10.2019. 

 

Art. 2. Conform Art. 6 (5) 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, comisia de acordare a burselor pe facultate poate stabili criterii suplimentare 

pentru acordarea burselor.  

În plus față de prevederile acestui Regulament, pentru Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 

sunt valabile și  următoarele prevederi: 

 

Art. 2.1. Pentru ciclul de studii Licență:  

 

 a) Bursele de performanță  se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului calculat 

prin însumarea următoarelor:  

 – media anuală (transformată în puncte; ex. media 9,80= 9,80 puncte); 

 – număr premii la concursuri studențești naționale x 10 puncte /premiu; 

 – număr participari la concursuri studențești naționale x 5 puncte /participare; 

 – număr participări la conferințe: naționale x 10 puncte/participare; locale x 5 

puncte/participare; 

 – număr articole publicate: articole științifice x 15 puncte/articol; articole de cultură x 8 

puncte/articol. 

 

 b) Bursele de merit se acordă în limita fondului disponibil, calculată după cum urmează: 

 – pentru anul I, semestrul I, se acordă burse unui  procent de 10% din potențialii 

studenți bursieri înmatriculați în anul I; pentru anul I, semestrul al II-lea, potențialii bursieri intră 

în competiție cu studenții înmatriculați în anii II-IV; 

 – fondul de burse rămas disponibil după alocarea burselor studenților înmatriculați în 

anul I se împarte studenților potențiali bursieri din  anii II-IV, în limita resurselor financiare 

disponibile; 
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 – numărul de burse care pot fi alocate studenților potențiali bursieri din  anii II-IV se 

calculează prin raportare la numărul studenților potențiali bursieri de la fiecare program de studiu 

(nu la numărul total de studenți ai facultății înmatriculați în fiecare din acești ani). 

 

  

Art. 2.2. Pentru ciclul de studii Masterat: 

 

 a) Bursele de performanță se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului calculat prin 

însumarea următoarelor:  

 – media anuală (transformată în puncte; ex. media 9,80= 9,80 puncte), 

 – număr premii la concursuri studențești internaționale x 10 puncte /premiu; 

 – număr participari la concursuri studențești internaționale x 5 puncte /participare; 

 – număr participări la conferințe: internaționale x 10 puncte/participare; naționale x 5 

puncte/participare; 

 – număr articole publicate: articole științifice x 15 puncte /articol; articole de cultură x 8 

puncte/articol; 

 – număr participări în echipe de cercetare ale proiectelor câștigate prin concurs: proiect 

național x15 puncte/proiect; proiect local x 10 puncte/proiect. 

 b) Bursele de merit se acordă în limita fondului disponibil, calculată după cum urmează: 

 – pentru anul I, semestrul I, se acordă burse unui  procent de 10% din potențialii 

studenți bursieri înmatriculați în anul I (5% pentru studenții care au fost admiși pe baza de 

examen și 5% pentru studenții care au fost admiși pe bază de dosar). Pentru ambele categorii se 

va lua în calcul media de admitere. În cazul mediilor de admitere egale, criteriul suplimentar de 

departajare este reprezentat de media celor 3 ani de studii de licență. 

– pentru anul I, semestrul al II-lea, potențialii bursieri intră în competiție cu studenții 

înmatriculați în anii I-II; 

 c) Bursele sociale se acordă în limita maximă a 5 burse, datorită procentului mic pe care 

bursele sociale acordate masteranzilor îl reprezintă în fondul total de burse pe facultate.  

  

 

Decan,  

Conf. univ. dr. habil. Loredana Pungă 

 
 
 




