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BURSE STUDENȚI 
 

SEMESTRUL I  
Anul universitar 2022-2023 

 
 

 
CALENDAR 

 

 

 

Activitate Perioadă 

Preluarea online a dosarelor pentru toate categoriile de burse 18.10-01.11 

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de 
acordare a burselor de la nivel de facultate 

02.11-08.11 

Afișarea online a listelor cu studenții potențiali bursieri  09.11 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de facultate 10.11-11.11 

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a 
burselor 

14.11 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate 15.11 

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate 16.11 

Afișarea online a listelor finale cu studenții bursieri 
Transmiterea centralizatorului final la Prorectorat 

17.11 

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-Financiar 
24.11 
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INFORMAȚII GENERALE 

 

Procesul de depunere a burselor pe semestrul I /2022-2023 se va desfășura online. 

 

ADRESELE de depunere a dosarelor: 

 burse sociale: https://burse.uvt.ro – secțiunea burse sociale 

 alte categorii de burse: burse.flit@e-uvt.ro 
 

E-MAILURILE/CERERILE studenților vor respecta următoarea structură: 

 Subiect/Titlul e-mail: Tipul de bursă  

 Conținut (minimum de informații): Nume, prenume, ciclul de studii, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, nr. matricol, date de contact (inclusiv telefon);  
solicitarea explicită a unui tip de bursă. 

 Documentele doveditoare anexate e-mailului vor fi enumerate. 

 

TERMENUL de transmitere a dosarelor: 1. 11. 2022  

 

DETALIILE legate de tipurile de burse, beneficiari, acte doveditoare și criteriile de acordare a 
burselor se găsesc în : 

 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  
Regulamentul UVT: https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/Regulament-de-burse-si-
alte-forme-de-sprijin-studenti-editia-a-VI-a.pdf 
Anexa LIT la regulamentul de acordare a burselor UVT   
Anexa LIT: https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/ANEX%C4%82-REGULAMENT-
burse-LIT_ed.III_2021_2022.pdf 

 

 

https://burse.uvt.ro/
mailto:burse.flit@e-uvt.ro
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/Regulament-de-burse-si-alte-forme-de-sprijin-studenti-editia-a-VI-a.pdf
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/Regulament-de-burse-si-alte-forme-de-sprijin-studenti-editia-a-VI-a.pdf
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/ANEX%C4%82-REGULAMENT-burse-LIT_ed.III_2021_2022.pdf
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/ANEX%C4%82-REGULAMENT-burse-LIT_ed.III_2021_2022.pdf
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CONTESTAȚIILE 

 Contestațiile și orice alte documente solicitate studenților legate de procesul de 
acordare a burselor se preiau exclusiv la adresa de email dedicată burselor la nivelul 

facultății:  burse.flit@e-uvt.ro 

 Contestațiile la nivel de universitate se transmit pe adresa de email dedicată burselor la 
nivelul universității burse.uvt@e-uvt.ro 

 

 

DEPUNERE DOSARE 

-Tipuri de burse - 

BURSE SOCIALE 

Dosarele pentru bursele sociale se vor prelua exclusiv online prin intermediul platformei:  

 

 https://burse.uvt.ro – secțiunea burse sociale 

 

Accesul studenților în această platformă se face prin intermediul adresei de email instituționale 
(@e-uvt.ro).  

Pentru evaluarea dosarelor de burse sociale pentru anul universitar 2022 – 2023, valoarea 
salariului de bază minim net pe economie luată în considerare este de 1.524 lei/lună. Conform 
art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii 
sunt: iunie, iulie și august.  

Bursele sociale se vor acorda conform criteriilor prevăzute în  

 Regulamentul UVT art. 15 – art. 19  

 

BURSE DE MERIT 

Bursele de merit se preiau automat din sistemul de gestiune școlară UMS, studenții nu depun 
niciun document în acest sens.   

Bursele de merit se vor acorda conform criteriilor prevăzute în  

 Regulamentul UVT art. 13  

 Anexa LIT art. 2.1 lit. b (licență) și art. 2.2 lit. b (masterat). 
 

mailto:burse.flit@e-uvt.ro
mailto:burse.uvt@e-uvt.ro
https://burse.uvt.ro/
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BURSE DE PERFORMANȚĂ 

Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență NU SUNT ELIGIBILI pentru 
obținerea unei burse de performanță. 

 

Bursa de performanță se acordă prin concurs, conform criteriilor prevăzute în 

 Regulamentul UVT art. 14  

 Anexa LIT 2.1 lit. a (licență) și art. 2.2 lit. a (masterat). 

Eligibili sunt studenții cu o media minimă de 9.80  în anul anterior. 

E-Mailul/Cererea prin e-mail va conține minimum următoarele informații:  

 Subiect/Titlul e-mail: Bursă de performanță  

 Conținut (minimum de informații): Nume, prenume, ciclul de studii, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, nr. matricol, date de contact (inclusiv telefon);  
solicitarea explicită a tipului de bursă. 

 Enumerarea documentelor doveditoare anexate e-mailului (diplome de la concursuri 
studențești, certificate de participare la concursuri studențești internaționale, certificate 
de participare la conferințe, articole științifice publicate, adeverințe de participare în 
echipe de cercetare ale unor proiecte câștigate prin concurs etc.) 

 

Dosarul de concurs se va depune la adresa: burse.flit@e-uvt.ro 

Termen de transmitere: 01.11.2022, ora 20.00. 

 

BURSE SPECIALE PENTRU OLIMPICI  

Bursele speciale pentru olimpici se acordă studenților din anul I, conform criteriilor prevăzute în 
Regulamentul UVT art. 20. 
Eligibili sunt studenții anului I care, în calitate de elevi, pe parcursul anilor de liceu, s-au situat pe 
unul dintre primele trei locuri la olimpiadele naționale și celor care au participat la olimpiadele 
școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care aceste olimpiade au fost 
organizate. 

E-mailul/Cererea va conține minimum următoarele informații:  

 Subiect/Titlul e-mail: Bursă specială pentru olimpici 

mailto:burse.flit@e-uvt.ro
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 Conținut (minimum de informații): Nume, prenume, ciclul de studii, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, nr. matricol, date de contact (inclusiv telefon);  
solicitarea explicită a tipului de bursă. 

 Enumerarea documentelor doveditoare anexate e-mailului. 

Dosarul se va depune la adresa: burse.flit@e-uvt.ro 

Termen de transmitere: 01.11.2022, ora 20.00. 

 

 

BURSA DE PERFORMANȚĂ „MERITUL OLIMPIC” 

Bursa de performanță „Meritul Olimpic” se acordă studenților din anul I conform criteriilor 
prevăzute în Regulamentul UVT art. 23.  

Eligibili sunt studenții anului I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au primit distincții la 
olimpiadele școlare internaționale, conform listelor transmise de către Ministerului Educației și 
Cercetării. 

E-mailul/Cererea va conține minimum următoarele informații:  

 Subiect/Titlul e-mail: Bursă de performanță „Meritul Olimpic” 

 Conținut (minimum de informații): nume, prenume, ciclul de studii, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, nr. matricol, date de contact (inclusiv telefon);  
solicitarea explicită a tipului de bursă. 

 Enumerarea documentelor doveditoare anexate e-mailului. 

Dosarul se va depune la adresa: burse.flit@e-uvt.ro 

Termen de transmitere: 01.11.2022, ora 20.00. 

 

BURSA START UVT 

Bursa Start UVT se acordă studenților din anul I conform criteriilor prevăzute în Regulamentul 
UVT art. 27.  

Eligibili sunt studenții anului I care au primit scrisoare de acceptare din partea universității în 
vederea admiterii și au fost declarați șefi de promoție la finalizarea liceului sau au obținut media 
10 la examenul de bacalaureat. 

E-mailul/Cererea va conține minimum următoarele informații:  

mailto:burse.flit@e-uvt.ro
mailto:burse.flit@e-uvt.ro
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 Subiect/Titlul e-mail: Bursă START UVT 

 Conținut (minimum de informații): nume, prenume, ciclul de studii, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, nr. matricol, date de contact (inclusiv telefon);  
solicitarea explicită a tipului de bursă. 

 Enumerarea documentelor doveditoare anexate e-mailului. 

Dosarul se va depune la adresa: burse.flit@e-uvt.ro 

Termen de transmitere: 01.11.2022, ora 20.00. 

 

 

BURSE DE EXCELENȚĂ UVT 

Bursele de excelență se acordă prin concurs, conform criteriilor prevăzute în 

 Regulamentul UVT art. 26  

 
1. Bursa „Sever Bocu” pentru întreaga activitate se acordă studenților din anul III licență respectiv 
anul II masterat. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din 
partea facultății, CV, documente care să ateste activitatea științifică, profesională, artistică sau 
culturală pe întreaga perioadă a activității în UVT. 
2. Bursa „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională. Dosarul trebuie să cuprindă: 
scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, documente care să 
ateste activitatea științifică (diplome, articole de cercetare, recenzii publicate) pe ultimul an de 
activitate în UVT; 
3. Bursa „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice. Dosarul trebuie să 
cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, adeverință din 
partea organizației care să ateste implicarea și rolul studentului în proiect/proiecte sociale și 
organizatorice, diplome din cadrul acestor proiecte obținute în ultimul an de activitate în UVT; 
4. Bursa de excelență a facultății. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de 
recomandare din partea facultății, CV, documente care să ateste activitatea profesională și 
științifică din ultimul an de activitate în UVT. 
 

E-mailul/Cererea va conține minimum următoarele informații:  

 Subiect/Titlul e-mail: Tipul de bursă 

 Conținut (minimum de informații): nume, prenume, ciclul de studii, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, nr. matricol, date de contact (inclusiv telefon);  

mailto:burse.flit@e-uvt.ro
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solicitarea explicită a tipului de bursă. 

 Enumerarea documentelor doveditoare anexate e-mailului. 

Dosarul se va depune la adresa: burse.flit@e-uvt.ro 

Termen de transmitere: 01.11.2022, ora 20.00. 

 

COLETARE CONTURI IBAN STUDENȚI 

Colectarea conturilor IBAN ale studenților bursieri se va face prin intermediul formularului online 
pe platforma https://burse.uvt.ro ce va fi disponibil în perioada 09.11.2022-17.11.2022. 

 

 

 
 

mailto:burse.flit@e-uvt.ro
https://burse.uvt.ro/
103
Prodecan LIT conf Karla


