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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE DREPT 

Afișat, 12.03.2021 

 

ÎN ATENȚIA  

STUDENTILOR POTENTIALI BURSIERI  

(burse de performanță și burse de merit) 

– sem. II 2020/2021 
 

 

Cumularea burselor: 

Conform art. 5. pct. 1 și pct. 5 din Regulamentul privind acordarea burselor și al altor 

forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din 

UVT, toți studenții au obligația completării declarației privind statutul de student 

bursier al unui program de studiu/mai multor programe de studiu/absolvent al unui 

program de studiu, după cum urmează: 
 

1. Studenții Facultății de Drept care au mai beneficiat de burse acordate de alte 

facultăți/programe de studii (aflați la a doua facultate sau care urmează în paralel o 

altă facultate) vor transmite Declarația pe propria răspundere, însoțită de actele 

doveditoare (adeverinta de la prima facultate din care să rezulte numărul de semestre 

în care au beneficiat de bursă); 
 

2. Studenții Facultății de Drept care nu au mai urmat o altă facultate/nu sunt 

studenți la o altă facultate vor transmite doar Declarația pe propria răspundere, din 

care să rezulte faptul că nu mai beneficiază de bursă de la alt program de studiu. 

 

Răspunderea privind declararea situației de incompatibilitate revine studentului. 

 

Documentele se transmit online la Infocentrul studențesc din cadrul Facultății de Drept 

până cel târziu joi, 18.03.2021, ora 12.00, pe adresa de e-mail: claudia.nemes@e-

uvt.ro. Corespondența cu Facultatea de Drept se efectuează doar de pe adresele de e-

mail instituționale ale studenților (e-uvt.ro). În cazuri excepționale, documentele se pot 

depune la Info-Centrul studențesc din cadrul Facultății de Drept, cam. 49, d-nei secretar 

Claudia Nemeș. 
 

Declarația - formular tip o gasiți postată pe site-ul Facultății de Drept la 

Studenți/Facilități studenți/Cereri și Formulare, sau accesând următorul 
link:https://drept.uvt.ro/cereri-si-formulare-tipizate.html                                     

Se admit doar declarațiile întocmite în formatul tipizat. 
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