REGULAMENT
cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS»
în anul universitar 2018–2019
Preambul:
Societatea Comercială URSUS BREWERIES S.A. sponsorizează Universitatea Politehnica
Timișoara – Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului în vederea acordării
unui număr de burse de studiu studenților, în cadrul programului ”Bursa URSUS – Student
pentru Comunitate”. Acordarea acestor burse se realizează de către Universitatea
Politehnica Timișoara, pe bază de concurs.
1.

Prin prezentul Regulament referitor la desfășurarea concursului de acordare a bursei
nominale ”URSUS” – în continuare Regulamentul de burse URSUS – se stabilesc
termenele, condițiile, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei care se înscriu în
competiție, documentele necesare, desemnarea și componența Comisiei de concurs,
procedurile de urmat și alte aspecte referitoare la acordarea burselor URSUS pe anul
universitar 2018-2019.

1.1. Scopul concursului organizat de Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de
Chimie Industrială și Ingineria Mediului îl reprezintă selectarea și desemnarea
câștigătorilor de burse URSUS finanțate din sponsorizarea acordată de Societatea
Comercială URSUS BREWERIES S.A.
2. Fondul de burse:
2.1. Mărimea fondului de burse al Universității Politehnica Timișoara pentru anul universitar
2018 – 2019 provenite din sponsorizarea acordată de S.C. URSUS BREWERIES S.A. este de
7.200 lei.
2.2. Vor fi acordate 2 burse în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (octombrie 2018 –
iunie 2019).
3. Participarea și înscrierea la concurs:
La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenții aflați în
anul 3 și 4 nivel licență (valabil pentru specializările Facultății de Chimie Industrială și Ingineria
Mediului), cu mențiunea inclusă în articolul 6.3 al prezentului regulament. La concurs pot
participa doar studenții integraliști, care au obținut în anii precedenți desfășurării concursului
minimum media generală 8,50, care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de
recomandare din partea unui cadru didactic universitar și care dovedesc implicare în activitățile a
cel puțin unei organizații non-guvernamentale, timp de cel puțin 6 luni. În același timp, studentul
trebuie să facă dovada unei activități intense în beneficiul comunității printr-o scrisoare de

motivare, însoțită de o adeverință din partea fiecărei organizații în cadrul căreia a
desfășurat/desfășoară acest tip de activități. Anunțul de organizare a concursului, împreună cu
calendarul de desfășurare ce constituie Anexa 1 la Regulamentul de burse URSUS vor fi făcute
publice prin afișare la avizierul Facultății și electronic la adresa www.chim.upt.ro, la data
aprobării de către Consiliul Facultății a Regulamentului de burse URSUS.
3.1.

Se pot înscrie la concurs studenții care îndeplinesc criteriile stabilite la punctul 3 al
prezentului Regulament de burse URSUS şi care vor prezenta cel mai târziu la data de
28.01.2019 următoarele documente:

a) Cerere tip adresată Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – Anexa 2 la
Regulamentul de burse URSUS care este disponibilă pe site-ul www.chim.upt.ro;
b) Adeverință din partea facultății care atestă media generală a anilor de studii precedenți;
c) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;
d) Curriculum Vitae;
e) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:


organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut
parte pe perioada studiilor universitare;



poziția ocupată în cadrul acestora și în ce perioadă;



activitatea desfășurată în cadrul acestora, proiecte coordonate și/sau inițiate
și/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizații și rezultatele acestor
proiecte;

f) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate, menționate în scrisoarea de
motivare, trebuie confirmate prin adeverințe depuse în original;
g) Declarație a directorului de proiect de cercetare care să ateste implicarea studentului în
realizarea proiectului;
h) Copie după articolele publicate sau prezentate.
3.2.
3.3.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 28.01.2019, ora 12:00.
La data de 28.01.2019, ora 14:00, Conducerea Facultății de Chimie Industrială și Ingineria
Mediului va înainta dosarele candidaților Comisiei de concurs.

3.4.

Documentele de mai sus se depun în dosar de plastic cu șină, la secretariatul Facultății de
Chimie Industrială și Ingineria Mediului, birou 2B, b-dul Vasile Pârvan, nr.6, Timișoara. La
încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate Comisiei de concurs.

4. Comisia de concurs:
4.1.

Comisia de concurs va fi numită prin Decizia Decanului, pe baza aprobării Biroului Consiliului
Facultății, document ce se constituie în Anexa 3 la Regulamentul de burse URSUS.
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4.2.

Din Comisia de Concurs face parte şi un reprezentant al S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu statut
de observator, neavând drept de vot în cadrul evaluării.

4.3.

În vederea rezolvării eventualelor contestații prin aceeași decizie va fi nominalizată o Comisie
de analiză a contestațiilor formată din trei persoane, altele decât cele din Comisia de
concurs.

4.4. Lista membrilor Comisiei de concurs este publică, afișată la adresa www.chim.upt.ro (site-ul
Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului)
5. Desfășurarea concursului:
5.1.

Comisia de concurs clasifică studenții în funcție de punctajele obținute, ținând cont de
îndeplinirea următoarele criterii:

A. IMPLICAREA ÎN ORGANIZAȚII NON-PROFIT, NEGUVERNAMENTALE, APOLITICE
1. Numărul de organizații în care studentul a fost
implicat*
5 puncte/ONG
*studentul trebuie să dovedească o implicare în cel
puțin o organizație, de cel puțin 6 luni
2. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul ONG-ului

10 puncte/funcție de conducere
(coordonator departament, vicepreședinte, președinte)

B. PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITĂȚII
1. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul 5 puncte/voluntar
proiectului*
*sunt evaluate numai proiectele care au un impact 10 puncte/coordonator
vizibil în comunitatea din care face parte studentul sau 15 puncte/inițiator*
pentru care a fost gândit proiectul.
*studentul trebuie să dovedească
faptul că proiectul este o inițiativă
proprie
Cel mult 10 puncte/proiect în funcție
2. Impactul proiectului în comunitate
a) Modul în care proiectul rezolvă o problemă de evaluarea comisiei
identificată, facilitează un proces/acțiune sau
inovează
C. ACTIVITATEA ACADEMICĂ
a) Media generală a anilor de studii anteriori
desfășurării concursului între 8.50 şi 9.00
b) Media generală a anilor de studii anteriori
desfășurării concursului între 9.00 şi 9.50
c) Media generală a anilor de studii anteriori
desfășurării concursului între 9.50 şi 10.00
d) Participarea în echipa de realizare a unui
proiect de cercetare, pe perioada studiilor
universitare
e) Articole publicate sau prezentate în calitate de
autor/coautor,
pe
perioada
studiilor
universitare

10 puncte
15 puncte
20 puncte
10 puncte

5 puncte
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5.2.

Clasamentul final se realizează pe baza punctajului întrunit de fiecare candidat şi se face
public prin afișare la avizierul Facultății și electronic la adresa www.chim.upt.ro (site-ul
facultății)

5.3.

Candidații declarați câștigători ai burselor vor semna Declarația anexată la Regulament.

5.4.

Rezultatele competiției pot fi contestate în termen de 3 zile de la afișare. Contestația se
depune la Secretariatul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, birou 2B, b-dul
Vasile Pârvan, nr.6, Timișoara și va fi soluționată în maxim 24 de ore de la înregistrare.
Hotărârea Comisiei de analizare a contestațiilor este definitivă. Lista câștigătorilor, semnată
de toți membrii Comisiilor, se afișează la avizierul facultății și electronic la adresa
www.chim.upt.ro (site-ul facultății)

6. Condițiile de achitare a bursei:
6.1.

Achitarea bursei nominale va fi efectuată de Universitate în baza clasamentului final afișat şi
a semnării unui contract de bursă, semnare condiționată de executarea contractului de
sponsorizare încheiat cu S.C. URSUS BREWERIES S.A. Bursa nominală URSUS se acordă pentru
întreaga perioadă a anului universitar 2018–2019 şi se achită lunar.

6.2.

În cazul transferării bursierului în altă instituție de învățământ superior sau exmatriculării,
achitarea bursei nominale încetează.

6.3.

Bursierii nu au, în baza prezentului regulament sau a contractelor de bursă, nici o obligație
contractuală față de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod
excepțional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de
presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de
comun acord.

7. Accesul la informații privind organizarea și desfășurarea concursului:
7.1.

Mai multe informații privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute accesând
site-ul: www.chim.upt.ro (site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului)

7.2.

Informația cu privire la câștigătorii concursului este publică şi va fi cuprinsă în sursele oficiale
de informare ale Facultății (Avizierul facultății, pagina de web).

8. Dispoziții finale
8.1.

Prezentul regulament se completează cu toate prevederile normative aplicabile.

8.2.

REGULAMENTUL cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale
«URSUS» în anul universitar 2018–2019 intră în vigoare la data publicării pe site-ul
Facultății la adresa www.chim.upt.ro.

Prezentul regulament cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale
«URSUS» în anul universitar 2018–2019 a fost aprobat de Consiliul Facultății de Chimie
Industrială și Ingineria Mediului în ședința din data de 11.01.2019 .
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