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DECLARAŢIE

Subsemnatul/subsemnata ____________________________, domiciliat(ă) în ___________
_______________________________, având CNP _________________________, în calitate de
student al Facultății de _____________________________________a Universității Babeș-Bolyai,
solicitant/ă al/a bursei ______________ în semestrul _____ al anului universitar ______________,
având în vedere opțiunea exprimată de a depune dosarul de bursă prin mijloace electronice, declar
pe proprie răspundere:
1. Toate documentele depuse prin mijloace electronice în cadrul dosarului de bursă sunt
corecte și conforme, iar conținutul lor nu a fost alterat în niciun mod.
2. De îndată ce situația epidemică generală va permite și activitățile educaționale se vor
derula față în față, voi depune și în format fizic documentele încărcate eletronic în cadrul dosarului
de bursă.
Prin semnarea prezentei declarații înțeleg pe deplin că Universitatea Babeș-Bolyai este în
drept să întreprindă orice demersuri pentru realizarea angajamentelor subsemnatului/ei.
Nume şi prenume: _____________________
Dată: ______________
Semnătură: _________

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
CERERE DE ACORDARE A BURSEI ÎN SEMESTURL I AL ANULUI UNIVERSITAR
2021/2022

Subsemnatul/a ___________________________________, posesor al CI seria: ___
nr.__________ , având CNP____________________, email: ________________

,

nr. de telefon _____________________ student la Facultatea de Educație Fizică și Sport, vă rog
să dispuneţi acordarea bursei de performanţă/ merit în semestrul I al anului universitar
2021/2022.
Specializarea: _________________________________________________
Linia de studiu (romana/maghiara): ________________________________
Anul de studiu _________
Nivel: (licență/master) _____________________________________
Forma de finanţare: (buget/taxă) _____________________________
Media semestrului anterior este: ______________________________
Tip bursă: performanţă/merit _____________________________________
Menționez că diploma de bacalaureat/ diploma de licență (adeverința de licență – pentru studenții
din anul I master) în original este la secretariatul facultății și nu beneficiez de bursă de la alte
instituții de învățământ superior de stat.
Menționez că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului privind acordarea burselor în
cadrul UBB. (Art.9)
În eventualitatea că voi obține bursă, mă oblig să comunic contul bancar la Serviciul Social al
Universității.

Data,

Semnătura,

