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Facilități oferite studenților UVT 

 
 

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) pune în centrul obiectivelor sale studenții și 
toate acțiunile și activitățile sale sunt direcționate în scopul desăvârșirii pregătirii viitorilor 

absolvenți. 
 În acest scop UVT este atentă la toate tipurile de servicii pe care le poate oferi 

studenților, de la oportunități de carieră (stagii de practică, posibilități de studiu în țară și în 

străinătate), până la facilitarea accesului la burse de studiu finanțate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN) și din surse proprii sau private și la crearea condițiilor pentru o viață 

studențească cât mai confortabilă (facilități de transport, de cazare, de practicare a activităților 

culturale, artistice și sportive).  

Astfel studenții UVT beneficiază de: 

- Transport local gratuit; 

- Acces la spații de cazare la standarde europene; 

- Acces la resurse bibliografice complexe în cadrul uneia dintre cele mai moderne 

biblioteci din țară; 

- Reduceri pentru vizite la instituțiile culturale timișorene; 

- O varietate bogată de burse finanțate de MEN, de UVT și surse private. 

 

Bursele UVT 

 

1) Burse finanțate în baza contractului de finanțare cu MEN 

- burse de performanță, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social. 

 

2) Burse finanțate în baza unor legi speciale 

- burse etnici romani, burse de performanță “Meritul olimpic”, burse de studiu pentru 

studenții cu domiciliul în mediul rural. 

 

3) Burse finanțate de către UVT  

     - anual UVT acordă 14 burse de excelență  din fonduri proprii, prin concurs, după cum 

urmează:  

a) Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate;  

b) Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională; 

c) Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice;  

d) 11 burse de excelență, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT; 

- Burse sociale UVT- conform art. 44 din Regulamentul de acordare  a burselor. 

 

4) Burse finanțate de către UVT special pentru studenții anului I licență * 

a) Bursa pentru olimpicii naționali cu rezultate deosebite indiferent de facultatea la care 

sunt înscriși: 
- 300 lei/lună pentru toți studenții anului I care au obținut premii  în clasa a XI-a sau a XII-

a la fazele naționale ale olimpiadelor școlare; 

- 300 lei/lună pentru toți studenții anului I care au făcut parte din loturile naționale 

olimpice; 

- 400 lei/lună pentru studenții anului I participanții la olimpiadele internaționale; 
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- 500 lei/lună pentru studenții anului I premiați la olimpiadele internaționale. 

  

b) 30 burse UVT a 300 lei/lună, astfel:  

- Facultatea de Arte și Design                 - 2 burse 

- Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie               - 3 burse 

- Facultatea de Drept și Știinţe Administrative    - 2 burse 

- Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor   - 5 burse 

- Facultatea de Educație Fizică și Sport     - 2 burse 

- Facultatea de Fizică                             - 2 bursă 

- Facultatea de Litere, Istorie și Teologie               - 4 burse 

- Facultatea de Matematică și Informatică               - 2 burse 

- Facultatea de Muzică                             - 2 burse 

- Facultatea de Sociologie și Psihologie     - 3 burse 

- Facultatea de Știinţe Politice, Filozofie și Științele Comunicării  - 3 burse 

 

*1. Pe lângă suma menţionată bursa presupune şi cazare gratuită în cele mai bune cămine ale 

UVT. 

  2. Bursele prevăzute la punctul (4) pot fi cumulate cu oricare din bursele prevăzute la punctele 

(1) şi (2). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


