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                                                                                                                                                                       Afişat 16.10.2018 
BURSA DE PERFORMANŢĂ 2018-2019 

 
1. Conform Regulamentului privind acordarea burselor în anul universitar 2018-2019 BURSA DE 

PERFORMANŢĂ se acordă pentru a recompensa activitatea şi rezultatele ştiinţifice de excepţie ale 
studenţilor pe bază de concurs organizat la nivel de facultate. Studenții înmatriculați în anul I de studii 
universitare de licență nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță. 

2. Pot beneficia de bursă de performanţă studenţii care se încadrează în cel puţin două dintre următoarele 
cazuri: 
a)  au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv cele mai mari medii din același an de studiu; 
b) au obținut performanțe științifice (a participat la concursuri profesionale şi a obţinut premii; are lucrări 

publicate; are lucrări comunicate şi premiate la sesiunile naţionale; a participat la sesiuni de comunicări 
internaţionale; are contribuţii la elaborarea unor materiale didactice sau manifestări ştiinţifice ale 
facultăţii în calitate de coautor); 

c)  au obținut o medie de minim 9 ,80. 
3. Dosarele cuprinzând cererea, CV-ul, situația şcolară şi documentele care atestă activitatea ştiințifică 

(diplome, articole de cercetare, recenzii publicate) se depun la Secretariatul facultății, până 26.10.2018. 
     

BURSA DE EXCELENŢĂ 2018-2019 
 

I. Conform Regulamentului privind acordarea burselor în anul universitar 2018-2019 BURSA DE EXCELENŢĂ 
se acordă pentru recompensarea activităţii de cercetare şi profesională, pentru activităţi sociale, 
culturale şi organizatorice pe bază de concurs organizat la nivelul universităţii. 

II. Condițiile de acordare a bursei sunt ca studenții care doresc să aplice pentru aceste burse, trebuie să fie 
integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim 9,00. 

III. Documentele necesare pentru cele patru tipuri de burse, conform Regulamentului privind acordarea 
burselor în anul universitar 2018-2019,  sunt: 

 

1. Bursa de excelenţă a facultăţii  
     Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea facultății, CV, 

documente care să ateste activitatea profesională și stiintifică pe ultimul an de activitate în UVT. 
2. Bursa de excelenţă „Sever Bocu” pentru întreaga activitate 

Se acordă studenților din anul IV licență, respectiv anul I 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. 

3. 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; 

4. 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; 

IV. Studenții care aplică pentru aceste burse vor depune documentele necesare menționate la secretariatul 
Facultății de Drept, în perioada 16 – 26.10.2018. 
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