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ANUNȚ
cu privire la depunerea
Declarației pe proprie răspundere pentru studenții bursieri
în anul univ. 2020/2021

Conform Regulamentului privind acordarea burselor și al altor forme de sprijin
material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din UVT, art. 5. Reguli de
cumulare a burselor
- alin. (1) Studenții pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licență,
pentru un singur program de master, cu excepția burselor pentru stagii de studii universitare și
postuniversitare prevăzute la art. 2. alin. (1). lit. e) și
- alin. (5) Studenții care urmează concomitent două programe de studii în instituții de
învățământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre
instituții, cu condiția ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depășească
numărul anilor de studii prevăzut ca durata de școlarizare la programul de studii de la care
urmează să beneficieze de bursă;
Studenții bursieri au obligația completării declarației pe proprie răspundere cu
privire la statutul de bursier avut ca urmare a absolvirii într-o perioadă anterioară a unui
program de studii universitare de licență sau de master, inclusiv a unor perioade de studii
urmate parțial, fără finalizare, sau ca urmare a frecventării concomitente a două programe de
studii universitare, după caz.
Răspunderea privind declararea situației de incompatibilitate revine studentului.
Termenul limită de depunere a declarației pe proprie răspundere este 20 noiembrie 2020.
Trimiterea declarației pe proprie răspundere, însoțită de documentele doveditoare (acolo
unde este cazul) se face online, de pe contul instituțional al studentului (@e-uvt.ro) , pe
adresa de e-mail: burse.fefs@e-uvt.ro.
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