
Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează prin programul “Bursa URSUS – 
Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 1 bursă  în valoare de     

400 lei pe luna, timp de 9 luni  

 Participarea şi nscrierea la concurs: 

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii 
Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Universităţii POLITEHNICA din 
Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.  

 Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES 
S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea 
bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre 
programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord. 

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obtinut în 
semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o 
conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui 
cadru didactic universitar. 

 Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente: 

a) Cerere tip adresată Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice; 

b)   Adeverinţă din partea facultăţii care atestă media generală pe ultimul semestru 
încheiat; 

c)    Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar; 

d)   Curriculum Vitae; 

e)   Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:  

• organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a 
făcut parte pe perioada studiilor universitare; 

• poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) 
în cadrul acestora şi în ce perioadă; 

• activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. 
voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în 
care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor 
proiecte; 

f)    Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în 
scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.  

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 29 martie 2021, ora 
14:00.  

 Documentele de mai sus se depun online la  adresa de mail 
secretariat_isb@upb.ro şi în dosar de plastic cu şină, la sediul Decanatului Facultăţii 
de Ingineria Sistemelor Biotehnice.  

 


