AFISAT AZI 15.02.2016
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU
CONDI|II BURSE SEMESTRUL AL II-LEA ANUL UNIV. 2015/2016
NUMAI PENTRU STUDEN|II DE LA BUGET- STUDEN|I INTEGRALI}TI (FARA RESTANTE)
STUDENTUL BURSIER PRIME}TE UN SINGUR TIP DE BURS{

BURSA DE MERIT: media 9.00 ( bursa se ob\ine @n func\ie de suma
alocat[ facult[\ii. Media cre]te, dar nu scade sub 9.00) numai
pentru studen\ii de la buget.
BURSA SOCIAL{: cu dosar MAP{ numai pentru studen\ii de la buget
(toate actele: cupoane, adeverin\e, declara\ii etc se aduc numai
@n original) care cuprinde:
- adeverin\[ pentru fiecare membru al familiei cu salariul net;
pe lunile noiembrie, decembrie, ianuarie;
- adeverin\[ şcolară numai pentru fra\ii sau surorile care sunt
elevi sau studen\i (fra\ii care au peste 18 ani ]i nu sunt
elevi sau studen\i nu se iau @n calculul num[rului de membri
ai familiei);
- declara\ie de la notar pe proprie r[spundere pentru studentul
bursier c[ nu lucreaz[ ]i nu are alte venituri;
- pentru tata declara\ie de la notar sau de la Prim[ria din
comun[, c[ nu lucreaz[ ]i nu are alte venituri;
- pentru mama casnic[ declara\ie de la notar sau de la Prim[ria
din comun[, c[ nu lucreaz[ ]i nu are alte venituri;
- pentru p[rin\ii ]omeri sau pensionari cuponul pe lunile
noiembrie, decembrie, ianuarie obligatoriu original sau
adeverin\[ @n original cu veniturile pe cele 3 luni;
- pentru p[rin\ii divor\a\i copie dup[ hot[r`rea de divor\;
- pentru p[rin\ii deceda\i copie dup[ certificatul de deces;
- venitul maxim pe membru de familie este 1050 lei (ob\inut din
media aritmetic[ a celor trei luni): noiembrie, decembrie,
ianuarie;
- orice act doveditor pentru orice surs[ de venituri;
- cerere adresat[ decanului pentru ob\inerea bursei pe sem. al
II-lea 2015/2016, se completeaz[ la secretariat @n momentul
depunerii dosarului;
- copie dup[ buletinul de identitate al studentului care s[
cuprind[ codul numeric personal;
BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acord[ ]i:
- studen\ilor bolnavi de TBC, care se afl[ @n eviden\a
unit[\ilor medicale, celor care sufer[ de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbi\ie grave, insuficien\[
renal[
cronic[,
astm
bron]ic,
epilepsie,
cardiopatii
congenitale, hepatit[ cronic[, glaucom, miopie grav[, boli
imunologice, cei infecta\i cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
spondilit[ anchilozant[ sau rheumatism articular.

- studentelor care @n timpul sesiunilor de examen au avut
concediu de maternitate, pe baza cetificatului de maternitate

ACTELE SE DEPUN NUMAI #N ZILELE DE 29.02-02.03.2015 LA
SECRETARIATUL FACULT{|II #NTRE ORELE 12.00-14.00.
DUP{ ACEAST{ PERIOAD{ DOSARELE NU SE MAI PRIMESC.
DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
Str. A. I. Cuza, nr.13; tel: 4051414468,
fax 251418849

ANUN| IMPORTANT
TO|I STUDEN|II BURSIERI care au un p[rinte sau ambii
p[rin\i deceda\i, trebuie s[ aduc[ COPIE DUP{ CERTIFICATUL
DE DECES INDIFERENT DE BURSĂ pentru ob\inerea BURSEI PE
TIMPUL VACAN|EI la secretariatul facultăţii.
Copiile după certificatele de deces se depun pe fiecare semestru, indiferent dacă
au fost depuse anterior. In semestrul al II-lea până la data de 25 martie 2016
Studenţii care obţin bursă şi nu au depus extras de cont la Serviciul Social
trebuie să-l depună până la data de 20 martie 2016 (camin 4 Agronomie).

DECANAT,

