UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE

Burse speciale de cercetare acordate de UVT
Stimați studenți,
Universitatea de Vest din Timișoara acordă pentru Facultatea de Sociologie și
Psihologie doua burse speciale pentru cercetare pentru a stimula performanța
studenților de la nivel licență și master.
Aplicația pentru bursă presupune elaborarea unui proiect de cercetare (conform cererii
anexate) care sa fie coordonat de către un mentor (cadru didactic titular sau asociat al UVT,
cercetător care activează în UVT)
Mai jos, sunt detaliile extrase din Metodologia UVT privind acordarea burselor de cercetare,
performanță sportiva, activitate și creație artistică pentru studenții de la programele de studii
de licența și master.
Bursa este în cuantum de 800 de RON și se acordă timp de 12 luni.
Termen limită: 27 noiembrie ora 9.00
Cererea de acordare a bursei se completează conform anexei și se trimite pe adresa de
email: coralia.sulea@e-uvt.ro.
Succes!
Coralia Sulea, Prodecan cercetare și comunicare instituțională
Facultatea de Sociologie și Psihologie
[extras din metodologia de acordare a burselor]
Bursele de cercetare științifică
Selecția bursierilor impune cu necesitate parcurgerea următoarelor etape:
a) prezentarea unui proiect de cercetare de către fiecare candidat în care se vor accentua
următoarele dimensiunii: nivelul de cercetare al subiectului propus și reflectarea lui în
literatura de specialitate, aparatul conceptual și metodologic al proiectului propus, rezultate
anticipate;
b) asumarea coordonării proiectului de către un mentor, cadru didactic titular sau asociat al
UVT, cercetător care activează în UVT;
c) prezentarea unei strategii de valorificare a rezultatelor obținute (articole științifice,
instrumente standardizate, prototipuri ale produselor, brevete de invenție etc.) și de
aprofundarea a proiectului propus.
Formularul pentru bursele speciale
Grila de evaluare
Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Blvd. V. Pârvan 4, 30 0223 , Tim işoa ra, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.320
Email: s ecretaria t.s ociologie@e -uvt. ro
www.fsp.u vt. ro .

