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Anexa nr. 11
Graficul de desfășurare a procesului de acordare a burselor în cadrul UBB
Săptămâni ale
semestrului
Activităţi
Responsabil
1 2 3 4 5 6
Întocmirea listelor cu mediile studenţilor Secretariatele
integralişti
Facultăţilor
Depunerea dosarelor pentru bursele de Secretariatele
performanţă şi transmiterea lor la Facultăţilor
Rectorat
Secretariatul general
cu probleme sociale
studenţeşti
Depunerea dosarelor pentru bursele de Secretariatele
ajutor social
Facultăţilor
Întocmirea listelor centralizatoare privind Secretariatele
dosarele depuse
Facultăţilor
Transmiterea fondurilor de burse pentru Direcţia
Generalfiecare facultate
Administrativă (DGA)
Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri
Comisiile de analiză,
evaluare a dosarelor
şi atribuire a burselor
Afişarea listelor cu bursieri
Secretariatele
Facultăţilor
Primirea contestaţiilor
Secretariatele
Facultăţilor
Analiza contestaţiilor
Comisiile de analiză,
evaluare a dosarelor
şi atribuire a burselor
Afişarea rezoluţiilor la contestaţii
Secretariatele
Facultăţilor
Depunerea dosarelor pentru bursele Secretariatele
speciale de ajutor social din fonduri Facultăţilor
extrabugetare şi transmiterea lor la Secretariatul general
Rectorat
cu probleme sociale
studenţeşti
Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri Comisiile de analiză,
beneficiari ai burselor de performanţă
evaluare a dosarelor
şi atribuire a burselor
de performanţă
Întocmirea Listelor cu studenţii beneficiari Comisia de analiză,
ai burselor speciale de ajutor social evaluare a dosarelor
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Activităţi

Responsabil
1

acordate din veniturile extrabugetare ale şi atribuire a burselor
universităţii
la
nivel
de
universitate
Afişarea listelor cu bursierii – beneficiari Secretariatul general
ai burselor de performanţă respectiv cu probleme sociale
burse speciale de ajutor social din fonduri studenţeşti
extrabugetare
Secretariatele
Facultăţilor
Primirea contestaţiilor – pentru bursele de Secretariatele
performanţă respectiv burse speciale de Facultăţilor
ajutor social din fonduri extrabugetare
Secretariatul general
cu probleme sociale
studenţeşti
Analiza contestaţiilor - pentru bursele de Comisiile de analiză,
performanţă respectiv burse speciale de evaluare a dosarelor
ajutor social din fonduri extrabugetare
şi atribuire a burselor
de performanţă
Comisia de analiză,
evaluare a dosarelor
şi atribuire a burselor
la
nivel
de
universitate
Afişarea rezoluţiilor la contestaţiile pentru Secretariatul general
bursele de performanţă respectiv burse cu probleme sociale
speciale de ajutor social din fonduri studenţeşti
extrabugetare
Transmiterea listelor finale de burse, Secretariatul general
aprobate de către Comisia de burse pe cu probleme sociale
universitate către DGA-SS
studenţeşti
Intocmirea bazei de date cu studenţii DGA-SS
bursieri
Întocmirea
statelor
de
plată
şi DGA-SS
transmiterea acestora către Direcţia
Financiar-Contabilă
Virarea burselor pe carduri
Direcţia
FinanciarContabilă
DGA-SS: Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Social.

Săptămâni ale
semestrului
2 3 4 5 6
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