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PERFORMANŢ
Care este scopul programului
UTBv susţine performanţa?

Programul urmăreşte susţinerea financiară a elevilor performanţi pentru
a studia în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Cine poate participa?

Programul se adresează elevilor din clasa a XII-a
XII a care îndeplinesc
cumulativ condi
condițiile:
• media notelor din clasele IX-XI
XI este mai mare sau egală cu nota 8;
• venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic
sau egal cu 1450 lei brut.

Ce beneficii sunt oferite?

Beneficiarii programului vor primi pe durata anului I de studiu:
• cazare gratuită în căminul studențesc;
• masă gratuită la cantina universității
ții pe durata anului universitar
(voucher zilnic de masă);
• un voucher pentru rechizite cu valoarea de 350 lei.

Câți elevi vor beneficia de
susținerea financiară în
cadrul programului?

• în total 54 de candidați admiși la Universitatea Transilvania din Brașov
în sesiunea de admitere iulie 2017;
• câte 3 candidați
ți de la fiecare dintre cele 18 facultăți.

Cum se stabilesc
beneficiarii programului?

• criteriul de ierarhizare va fi media de admitere;
• primii 3 candidați din fiecare facultate, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere, cu condiția
ția ca aceștia să fie înscriși în programul
„UTBv susține performanța”.
• online la adresa https://goo.gl/forms/m4BNaHQjmsdnLVAg2
sau
• prin poștă
ștă trimițând documentele de înscriere la adresa: Brașov,
B-dul Eroilor, Nr. 29, 500036, camera 107
• formularul de înscriere;
• două recomandări de la cadre didactice sau personalită
personalități publice locale;
• formularul „Planuri pentru viitor”

Cum se face înscrierea în
program?

Ce documente sunt
necesare pentru a
participa?
Cum dovedesc că
îndeplinesc condițiile de
participare?

Când se face înscrierea în
program?

În etapa de înscriere nu sunt solicitate documente doveditoare pentru
media din clasele IX-XI
IX și venitul familiei. Aceste informa
informații sunt declarate
pe propria răspundere. După afișarea
afișarea listei cu beneficiarii programului,
doar ace
aceștia
știa vor fi solicitați să transmită documente doveditoare privind
venitul
venitu familiei din luna aprilie 2017 și media anilor de studii.
În perioada 17.05.2017-17.06.2017
17.05.2017

Când și cum aflu dacă sunt
înscris în program?

Lista cu elevii înscriși
înscri va fi afișată
șată în data de 30.06.2017 la adresa de
web: http://admitere.unitbv.ro/

Când și cum aflu dacă sunt
beneficiarul programului?

Lista cu elevii beneficiari ai programului va fi afișată
afișată în data de
31.07.2017
31
la adresa de web: http://admitere.unitbv.ro/

Mai trebuie să mă înscriu
la admitere?

Da. Înscrierea se realizează conform calendarului de admitere și a
regulamentului UTBv.

Îmi afectează participarea
la program primirea altor
drepturi sau beneficii?
Pe cine întreb dacă am
nelămuriri?

Nu, beneficiile primite în cadrul programului nu limitează posibilitatea
studenților
studen
de a beneficia de celelalte drepturi șii ajutoare conform
legislației
legisla
și a regulamentelor UTBv.
E-mail:
E
cicoc@unitbv.ro
Web: http://admitere.unitbv.ro/- link „UTBv susține
ține performanța”.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea Transilvania din Braşov
B-dul
dul Eroilor nr. 29, 500036 - Braşov, Tel./Fax +40268 410525
www.unitbv.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
UTBv SUSȚINE
SUS
PERFORMANȚA
(înscrierea se poate face și online http://admitere.unitbv.ro/
http://admitere.unitbv.ro/)
Nume
Prenume
Adresa (județul,
țul, localitatea, strada, nr., bl.,
sc., et., ap.)
CNP
Media notelor din clasele IX-XI
Venitul pe membru de familie în luna
aprilie 2017 (lei brut/membru familie)
Telefon:
E-mail:
Liceul:
Adresa liceului:

Declar pe propria răspundere că datele completate sunt corecte șii exacte. Dacă după verificarea documentelor
se constată că nu sunt respectate condițiile
condi iile de participare, îmi exprim acordul pentru respingerea candidaturii.
Prin completarea prezentului formular
ular îmi dau acordul ca Universitatea Transilvania din Braşov să prelucreze
datele mele personale, conform legislaţiei în vigoare. Universitatea Transilvania din Braşov este înregistrată ca
operator de date cu caracter personal sub nr. 10301, în scopul declarat
declarat "educaţieşi cultură",
"evidenţacandidaţilor la concursurile de admitere/finalizare studii", "evidenţastudenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor".

Data____________

Semnătura _______________
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FORMULAR „PLANURI PENTRU VIITOR”
(completarea se poate face și online http://admitere.unitbv.ro/
http://admitere.unitbv.ro/)

puțin
in una din următoarele trei rubrici. Nu există răspunsuri
Vă rugăm să completații cel pu
bune sau răspunsuri greșite.
ite. Ne interesează răspunsurile voastre sincere, așa
a cum crede
credeți și
simțiți în realitate.
1. Cum va arăta o zi obișnuit
nuită din viața
a mea de peste 10 ani, dacă toate lucrurile vor
merge așa cum îmi doresc (maximum
(
250 cuvinte):

2. O persoană pe care o admir este (maximum 250 cuvinte):

3. Cele mai importante trei lucruri pe care vreau să le realizez de acum încolo
(maximum 250 cuvinte):

