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CALENDAR
Calendarul activităților din anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici .

BURSE

- Procedura TUIASI de acordare a burselor + anexe | Formulare | Precizări legislative
suplimentare
| Ordin
MEN privind criteriile de acordare a burselor
-

Repartiția fondului de burse pe facultăți (2018-2019, sem. II)

- Criterii de acordare a burselor pentru anul universitar 2018-2019, sem. II | Categorii de
burse
și cua
ntumuri
(2018-2019)
-

Lista băncilor care au încheiat convenții cu TUIASI pentru plata burselor

- Burse de ajutor social 2018-2019, sem. II: acte necesare | clarificare calcul venituri | f
ormulare
Vă aducem la cunoștință câteva precizări legate de actele necesare întocmirii
dosarului pentru acordarea burselor sociale:
- adeverințele de la ANAF trebuie solicitate pe 2018 și pe 2019
- în adeverința de salariat eliberată părintelui de la locul de muncă trebuie precizate
VENITURILE NETE (NU salarii nete, NU venituri brute ) pentru lunile noiembrie 2018,
decembrie 2018 și ianuarie 2019
- pe langă actele necesare mai trebuie adăugate EXTRAS DE CONT, COPII CI
(student + membri familiei deținători de CI ) / CERTIFICAT DE NAȘTERE (pentru membrii
<14 ani)
- nu se mai iau în calcul bursele fraților, conform adresei Ministerului Educației
Naționale nr. 41249/24.11.2017
- LISTA STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE STUDIU, MERIT,
PERFORMANȚĂ
(2018-2019, sem. II)
- LISTA STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE SOCIALE, MEDICALE (2018-2
019, sem. II
)
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- Comisia de burse pentru anul universitar 2018-2019:
• Prodecan, ș.l.dr.ing. Liviu Țigăeru
• Secretar şef, ing. Daniela Bărbuţă
• Izdrui C. Diana-Roxana – anul I master
• Porușniuc I. Nicoleta – anul IV
• Ion F.V. Ramona – anul III
• Popovici I. Bianca-Liliana – anul III
• Sandu L. Diana-Georgiana – anul II

CAZARE

-

Procedura cazare | Procedura de cazare a studenților în campus pe perioada verii

-

Cazare studenți străini sau cu dublă cetățenie
Regulament de ordine interioară cămin T12

-

Comisie cazare

TAXE

-

Regulament intern încasare taxe

- Taxe valabile pentru anul universitar 2018-2019 | taxe DPPD 2018-2019 | taxe pentru
cetățenii din state non-UE
|
taxe cetățeni EU care studiază pe cont propriu valutar
|
taxe doctorat
|
scutire taxe români de pretutindeni
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-

Taxe doctorat pentru anul universitar 2019-2020

PROGRAM ÎNCASARE TAXE: LUNI - VINERI - 09:00-11:00, SALA III.31 (lângă
secretariatul facultății)
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