BURSE STUDENȚEȘTI SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR
2022– 2023

În atenția studenților,
Conform regulamentului aprobat de Senatul UVT, studenții pot beneficia de burse de merit începând cu
semestrul al doilea al anului I de studii.
Pentru categoria Bursa socială (de venituri mici sau medical), pot depune dosar studenții anilor II, III, iar
studenții anului I, vor depune dosar pentru bursa START VALAHIA.
Un student poate solicita o bursă socială (de venituri mici sau medical), chiar dacă se va încadra și pentru
obținerea unei burse de merit sau performanță.

De asemenea, indiferent de ce altă bursă beneficiază, un student poate depune și un dosar pentru
obținerea unei burse sociale ocazionale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.
!!!! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE DE CE DOCUMENTE AVEȚI NEVOIE PENTRU CATEGORIA
DE BURSĂ PENTRU CARE APLICAȚI SI SĂ DEPUNEȚI DOSARELE NUMAI CÂND SUNT COMPLETE
(conform anexa 9)
Indiferent de categoria de bursă (merit, caz social/medical sau Start Valahia) dosarele se vor depune
la secretariatul facultății în perioada 10 - 25 octombrie 2022.

Documentele necesare întocmirii dosarului pentru bursă de merit sunt următoarele:





Cerere bursă de merit (F 692.2022 Ed.1 Anexa 12)
Declarație de consimțământ
Copie carte de identitate
Cont IBAN deschis la una dintre băncile: Banca Transilvania, BCR, ING Bank,
Raiffeisen Bank

Documentele necesare întocmirii dosarului pentru bursă
orfani / proveniți din plasament familial:











ocial – venituri mici / studenți

Cerere bursă (F 531. 2017 Ed.5 Anexa 3)
Declarație proprie raspundere (F 532. 2017 Ed.4 Anexa 4)
Verificare conformitate dosar burse sociale (F 534. 2017 Ed.5 Anexa 6) – se urmăresc
toate rubricile și se completează conform regulamentului, în funcție de fiecare situație
familială (vezi Anexa 9)
Declarație de burse (F.050.2010 Ed.3)
Declarație de consimțământ
Copie carte de identitate
Cont IBAN deschis la una dintre băncile: Banca Transilvania, BCR, ING Bank,
Raiffeisen Bank

Documentele necesare întocmirii dosarului pentru bursă  ocial – caz medical:










Cerere bursă (F 531. 2017 Ed.5 Anexa 3)
Verificare conformitate dosar burse sociale cazuri medicale (F 535. 2017 Ed.4 Anexa 7) –
se urmăresc toate rubricile și se completează conform regulamentului, în funcție de fiecare
situație familială (vezi Anexa 9)
Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medical de familie, în care să se
prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul; viza
medicului de familie
Declarație de burse (F.050.2010 Ed.3)
Declarație de consimțământ
Copie carte de identitate
Cont IBAN deschis la una dintre băncile: Banca Transilvania, BCR, ING Bank,
Raiffeisen Bank

Secretariatul FIMM

