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DECANAT. 

 

Anunţ al Facultații de Sociologie și Psihologie privind 

bursele de excelenţă an universitar 2019/2020 
 

 

Vă informăm ca la nivelul Universităţii de Vest din Timisoara a demarat concursul pentru 

obţinerea burselor de excelenţă pentru anul universitar 2019/2020. Anual Universitatea de Vest 

din Timișoara acordă 14 burse de excelentă, prin concurs, dupa cum urmează:  

• Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate - care se determină ca 1,4 x bursa 

de performanţă cea mai mare; 

• Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională - care se 

determină ca 1,3 x bursa de performanţă cea mai mare; 

• Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice care 

se determină ca 1,2 x bursa de performanţă cea mai mare; 

• 11 burse de excelenta, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT - care se determină ca 

1,1 x bursa de performanţă cea mai mare.  

Bursele se acordă în conformitate cu Art. 26 Burse de excelență din ,,Regulamentul UVT 

privind acordarea burselor în anul univeristar 2019/2020 la ciclurile de studii de licenţăşi master,,.  

Studenţii FSP care aplică pentru bursele de excelenţă pot depune dosarele la cam 225 în 

perioada 24.10.2019 - 07.11.2019 în intervalul orar 10:00-15:00. Conform art. 26, alin 5, din 

Regulamentul UVT privind acordarea burselor în anul univeristar 2019/2020 la ciclurile de studii 

de licenţăşi master 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. 
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