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BURSA DE PERFORMANŢĂ
Art. 14 din Regulamentul privind acordarea burselor
(1) Bursa de performanță se acordă studenților pe durata unui an universitar pentru
a recompensa activitatea academică și rezultatele științifice, artistice sau sportive de
excepție ale studenților.
(2) Pot beneficia de bursă de performanță studenții care se încadrează în cel puțin
două dintre următoarele cazuri:
a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din
același an de studiu al unui program de studii;
b) au obținut performanțe științifice / artistice / sportive, inovație și brevete;
c) au obținut o medie de minim 9,80 la ciclurile de studii universitare din Domeniul
Drept.
(3) Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență nu sunt eligibili
pentru obținerea unei burse de performanță.
(4) Bursa de performanță se acordă prin concurs, pe baza criteriilor stabilite prin
metodologia de acordare a burselor a fiecărei facultăți, cu respectarea prevederilor
alin. (2).
(5) Condiția păstrării bursei de performanță pe întreaga perioadă a anului universitar
este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I,
în caz contrar studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II.
DOSARELE PENTRU ACESTE BURSE SE PREIAU EXCLUSIV ONLINE, PRIN
TRANSMITEREA ACESTORA PE ADRESA DE EMAIL DEDICATĂ BURSELOR LA
NIVELUL FACULTĂȚII: burse.fd@e-uvt.ro, ÎN PERIOADA 19.10-01.11.2021.

BURSE DE EXCELENŢĂ UVT
Art. 26 din Regulamentul privind acordarea burselor
(1) Anual, UVT acordă 14 burse de excelență, prin concurs, după cum urmează:
a) Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate;
b) Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională;
c) Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și
organizatorice;
d) 11 burse de excelență, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT;
(2) Dosarele pentru aceste categorii de burse sunt evaluate de către Comisia centrală
de acordare a burselor pentru bursele prevăzute la alin. 1 lit. a)-c), respectiv de către
Comisia de acordare a burselor de la nivelul facultății pentru bursele prevăzute la
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alin. 1, lit. d). În situația în care există mai multe solicitări pentru aceeași bursă,
criteriile de departajare vor fi: performanțele din activitatea universitară /
performanțele din activitatea extracurriculară sau gradul de implicare în acțiuni de
interes pentru facultate, universitate și organizații studențești.
(3) Beneficiarul unei burse de excelență trebuie să fie integralist, cu media generală
a anilor de studiu minim 9,00.
(4) Studenții care au primit un tip de bursă de excelență nu mai pot beneficia de un
alt tip de bursă, cu excepția bursei sociale și bursei de stagii de studiu.
(5) Documente necesare pentru cele patru tipuri de burse sunt:
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.
(6) Bursele de excelență câștigate prin concurs se acordă pe întreaga perioadă a
anului universitar, inclusiv pe perioada vacanțelor. Studenții din ultimul an de studiu
beneficiază de bursa de excelență până la data susținerii examenului de licență,
respectiv disertație, din prima sesiune.
(7) Condiția păstrării bursei de excelență pe întreaga perioadă a anului universitar
este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I.
În caz contrar, studentul nu mai beneficiază de bursă și aceasta se redistribuie
următorului student de pe lista rezultată în urma concursului pentru acordarea
acestor tipuri de burse.
DOSARELE PENTRU ACESTE BURSE SE PREIAU EXCLUSIV ONLINE, PRIN
TRANSMITEREA ACESTORA PE ADRESA DE EMAIL DEDICATĂ BURSELOR LA
NIVELUL FACULTĂȚII: burse.fd@e-uvt.ro, ÎN PERIOADA 19.10-01.11.2021.
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