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PROCES - VERBAL 

încheiat de comisia de acordare a burselor a Facultății  de Litere, Istorie și Teologie 

întocmit astăzi, 11.11.2020 

 

Comisia de acordare a burselor s-a întrunit în data 11.11.2020 

Comisia a analizat listele cu studenții potențiali bursieri pentru burse de merit și dosarele depuse pentru bursele 

de performanță.  

Fond de burse repartizat pe facultate 156.621 pentru semestrul I, anul universitar 2020/2021. 

Conform 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 Timişoara, bursele de performanță și merit 

au fost repartizate astfel: 

Burse performanță -10.519 lei  

80% pentru licență 8.415: 800 = 10 burse 

20% pentru master 2.104: 800 = 3 burse 

Burse merit  - 142.595 lei 

80% pentru licență 114.076: 700 = 163 burse 

20% pentru master 28.519 :700 = 41 burse 

Conform Anexei LIT din Regulamentul de burse pe UVT se acordă : 

pentru licență 

anul I : 10% din potențialii bursieri pe fiecare secție  16.800 :700 =  24 burse anul I 

anii mari : 114.076-16.800 (anul I) = 97.276 : 700 = 139 burse anii II, III respectiv IV  

Criteriile de departajare pentru candidații cu punctaj egal:  

anul I : 1. Media finală a examenului de bacalaureat. 

2. Nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română. 

3. Nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații 

proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la 

profilul real).  
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anii mari : 1. Media obținută în anul anterior de studii. 

2. Media obținută la admitere. 

3. Media finală de la bacalaureat. 

pentru master 

anului I :  10% din totalul burselor : 2.852 : 700 = 4 burse 

 5% pentru studenții care au susținut examen scris de admitere: 2 burse 

 5% pentru studenții admiși pe baza de dosar : 2 burse 

Anul II : 28.519 – 2.852 (anul I) = 25.667 :700 = 37 burse 

Criteriile de departajare pentru candidații cu punctaj egal:  

Anul I: 1. Media obținută la  admitere.  

2. Media finală obținută la examenul de absolvire a studiilor de licență. 

3. Media celor trei ani de studii de licență. 

Anul II: 1. Media obținută în anul I de studii. 

 2. Media obținută la admitere. 

3. Media celor trei ani de studii de licență. 

 

Comisie de acordare a burselor: 

 

Președinte:  Decan prof. univ. dr. Loredana Pungă 

Membri:  Prodecan lect. univ. dr. Karla Lupșan 

  Secretar Șef Ramona Mițiga 

  Delegat OSUT Untaru Valentina 

  Reprezentant Studenți Consilieri  Argeșeanu Andreea 

 


