Ministerul Educaţiei
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație

DECLARAŢIE
Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele)........….…….......................……........................
.................................................................................., student al Facultăţii de Științe ale Educației,
Drept și Administrație Publică, programul de studii......................................................................,
anul............, grupa.........., telefon:............................., în vederea obţinerii bursei de merit/
socială/ performanță/ speciala/ sprijin pentru continuarea studiilor pe semestrul I al anului
universitar 2021/2022, declar următoarele:
NU urmez concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior;
DA urmez concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior;
a)

DA beneficiez de bursă în sem al I – lea al anului universitar 2021-2022;

b)

NU beneficiez de bursă în sem al I – lea al anului universitar 2021-2022;

NU sunt angajat UCB (didactic/didactic auxiliar si nedidactic) sau sot/sotie de angajat
UCB sau copil de angajat UCB pe loc cu taxa;
DA sunt angajat UCB (didactic/didactic auxiliar si nedidactic) sau sot/sotie de angajat
UCB sau copil de angajat UCB pe loc cu taxa;
Declar pe propria răspundere că numărul total al semestrelor în care am beneficiat de
bursă (în UCB sau în alta instituție de învatamant superior) NU depăşeşte durata maximă de
şcolarizare a programului de studii la care urmează să beneficiez de bursă (8 semestre pentru
studii universitare de licentă Drept, 6 semestre pentru celelalte programe de studii de licență
AP, RISE, LLE-LLR, PIPP, Istorie, respectiv 3 semestre pentru studii universitare de master
Carieră Judiciară, Protecția Juridică a Persoanei și a Patrimoniului său și 4 semestre pentru
celelalte programe de master, APE, ACUI, SRI ).
Declar pe propria răspundere că numărul total al semestrelor în care am beneficiat de
bursă (in UCB sau in alta institutie de invatamant superior) depăşeşte durata maximă de
şcolarizare a specializării la care urmează să beneficiez de bursă.

Data………………………

Semnătura……………..

Notă: Declaratia se va lista, se va completa (se bifeaza cu ,,X” casuta corecta),
se va semna olograf si se va trimite scanata la adresa de email specificata.
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