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CAPITOLUL I 

 

Art. 1. 

Acordarea burselor si a altor forme de sprijin material la Facultatea de Fizică se realizează conform 

Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la 

ciclurile de studii de licență și master la Facultatea de Fizica si Universitatea de Vest din Timisoara. 

 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea procesului de acordare a burselor acordarea burselor și a altor forme de 

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

Art. 2. 

(1) La nivelul Facultății de Fizica se constituie, prin hotărâre a Consiliului facultății, o Comisie de 

acordare a burselordin care fac parte decanul ca președinte, prodecanul responsabil cu probleme 

studențești / activitatea didactică, secretarul șef al facultății, un reprezentant al studenților în Consiliul 

facultății, ales de către studenții consilieri din facultatea respectiva și un student delegat de către 

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara.  

(2) Comisia de acordare a burselor organizeaza intreg procesul de acordare al burselor conform cu 

calendarul stabilit la nivel de Universitate. 

(3) Comisia de acordare a burselor face cunoscut acest calendar studentilor prin afisare si popularizare 

pe site. 

 (4) Comisia analizeaza dosarele depuse pentru toate categoriile de burse unde acestea sunt necesare.  

(5)  Comisia repartizeaza fondul de burse pe tipuri de burse, pe cicluri de studii, pe ani de studii și pe 

programe de studii, in concordanta cu cele stipulate in Regulamentul de acordare a burselor. 

Cuantumul burselor este cel prevazut in Anexa 1 a 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 Timisoara. 

(6) Comisia intocmeste lisele cu bursieri, pentru toate categoriile de burse, urmarind respectarea 

criteriilor de acordare a fiecarui tip de bursa sau sprijin material in conformitate cu  cele stipulate in 

Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la 

ciclurile de studii de licență și master la Facultatea de Fizica si Universitatea de Vest din Timisoara. 

(7) Bursa de performanta se acorda prin concurs, pe baza articolului 15 din Regulamentul de acordare 

al burselor la Facultatea de Fizica si tinand seama de urmatoarelor criterii: 

a) pot participa la concurs studentii cu cea mai mare medie din fiecare an, dar mai mare decat 9.50; 

b) studentii intocmesc un dosar in care prezinta activitatile stiintifice si extracuriculare la care au 

participat in anul (semestrul) premergator. 

c) comisia stabileste clasamentul candidatilor pe baza analizei dosarelor depuse. 

(8) Comisia de acordare a burselor analizeaza si solutioneaza contestatiile depuse in intervalul de timp 

alocat pentru acest proces in calendarul stabilit la nivel de Universitate. 

(9) Comisia intocmeste statele de plată a burselor.  
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CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

Art. 3. 

Prezenta Metodologie insoțește Regulamentul privind privind acordarea burselor și a altor forme de 

sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master la FACULTATEA DE 

FIZICĂ si este obligatorie pentru Comisia de acordare a burselor.  Metodologia va fi făcută publică şi 

postată pagina web a facultăţii. 

 

Art. 4. 

Ediţia de faţă a prezentei Metodologii a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Fizică  

din data de 07.04.2017. 


