METODOLOGIA
DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU
STUDENŢII FACULTĂŢII DE INGINERIE
ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
valabilă începând cu anul universitar 2018-2019

Aprobată în ședinţa Consiliului Facultăţii din 04.10.2018

I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu:
• Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al Romăniei nr.18 din
ianuarie 2011;
• Hotărârea nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii,
masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de
origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în
instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România;
• Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor
forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat,
învăţământ cu frecvenţă;
• Ordinul 4104/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de
sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu
frecvenţă;
• Ordinul 4366/13.07.2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat,
învăţământ cu frecvenţă;
• Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata
taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
• Ordinul nr. 3775/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de
învăţământ superior de stat acreditate;
• Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din
Universitatea din Oradea, învăţământ cu frecvenţă, în vigoare;
• Metodologia privind stabilirea fondului de burse pentru studenţii Universităţii din Oradea în
vigoare,
și stabilește cadrul de acordare a burselor pentru studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică și
Tehnologia Informaţiei începând cu semestrul I al anului universitar 2018-2019.
Beneficiarii burselor acordate de Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei
(denumită în continuare facultatea), sunt studenţii facultăţii la învăţământul universitar de licenţă şi
master cu frecvenţă, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă.
Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la
bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, orientarea sexuală, apartenenţa politică a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate
conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de
învăţământ, studiile efectuate in străinatate precum şi accesul la burse din alte surse.
Studenţii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un număr de ani egal cu durata de
şcolarizare specifică formei de învăţământ. Studenţii care îşi reiau studiile, dupã o întrerupere
aprobatã a studiilor, pot beneficia de bursã în condiţiile prezentei metodologii.
Studenţii pot beneficia de bursă pentru un singur program de studii.
Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, precum şi studenţii
transferaţi de la ID la învăţământul cu frecvenţă, pot beneficia de bursă începând cu anul universitar
următor transferului, în condiţiile prezentei metodologii.
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Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează un al doilea program de studiu sau studenţii
reînmatriculaţi pot beneficia de bursă de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor/numărul
de semestre în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca
durată de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.
Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ
superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu
condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul
semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să
beneficieze de bursă.
Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclului de studii de licenţă sau de master
care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al ciclului respectiv li se vor
acorda aceleaşi tipuri de burse pînă la susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care este înscris simultan
la două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de
către facultatea din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cea la
care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original.
Studenţii din Republica Moldova şi din Ucraina, studenţii de origine etnică română din afara
graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cetăţenii străini bursieri ai statului
român, care studiază la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei beneficiază de o
bursă în cuantumul şi condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 844/2008.
Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile legale o are
Comisia de acordare a burselor pe facultate, pe baza metodologiei proprii.
Comisia de atribuire a burselor la nivel de facultate (denumită în continuare comisia) are
următoarea componenţă:
Preşedinte: decan sau prodecan
Membri: studenţii din Consiliul Facultăţii, secretarul şef al facultăţii
Invitaţi: studenţii membri ai Senatului Universităţii și ai asociaţiilor studenţești.
Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
1. elaborarea și actualizarea metodologiei proprii de acordarea burselor
2. respectarea calendarului de atribuire a burselor stabilit la nivel de universitate
3. instruirea persoanelor desemnate să primească dosarele pentru toate categoriile de burse şi a
membrilor comisiei de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. Instruirea trebuie
să fie dovedită prin semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea
din Oradea, învăţământ cu frecvenţă, în vigoare și a metodologiei proprii a facultăţii
4. repartizarea fondurilor de burse
5. analizarea documentelor din dosarele depuse de către studenţi
6. întocmirea listelor cu bursieri, pe categorii de burse, inclusiv a listelor cu burse pentru etnici
români bursieri ai statului român
7. verificarea încadrării în fondurile alocate
8. redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea
acestuia de către membrii comisiei
9. întocmirea şi afişarea listelor iniţiale (provizorii) cu bursieri pe site-ul facultăţii și la
avizierul facultăţii
10. analizarea şi rezolvarea contestaţiilor
11. verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către
persoanele responsabile cu acestea
12. întocmirea şi afişarea listelor finale cu bursieri pe site şi la avizier, pe categorii de burse,
însoţite de rezoluţiile la contestaţiile înregistrate, pe site-ul facultăţii
13. transmiterea listelor/centralizatoarelor generate de aplicaţia UNIWEB pentru toate
categoriile de burse către comisia de atribuire a burselor la nivel de universitate
14. identificarea altor eventuale surse de finanţare a burselor;
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Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor se fac publice la începutul
anului universitar prin afişarea pe site-ul şi la avizierul facultăţii. Anunţurile pentru depunerea
cererilor şi a documentelor justificative în vederea obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate
pe site-ul şi la avizierul facultăţii cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea acestora.
Calendarul general de atribuire a burselor este cel prevăzut în Regulamentul de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, în
vigoare.
II. TIPURI DE BURSE
Fondul de burse al facultăţii (FBF) este repartizat de către universitate şi este constituit din:
• fondul de burse de la bugetul de stat
• fondul de burse din taxe de şcolarizare în valută
Fondul pentru acordarea burselor de la bugetul de stat este repartizat facultăţii proporţional
cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare de licenţă şi master,
fără taxă de studii, învăţământ cu frecvenţă, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse.
Fondul de burse din taxe de școlarizare în valută alocat facultăţii conform Legii 1/2010 este
de minim 20% din valoarea taxelor de şcolarizare în valută la nivelul universităţii şi este repartizat
pe facultăţi în funcţie de numărul studenţilor cu taxă de studii la programe de studii universitare de
licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă.
Din FBF comisia poate acorda:
- burse speciale
- burse pentru stimularea performanţei academice, care pot fi:
- de performanţă
- de merit
- burse sociale
- burse sociale ocazionale
Din FBF pot fi atribuite burse pentru stimularea performanței academice și studenţilor etnici
români pe Cont Propriu NeValutar (CPNV) (bursieri ai statului român fără taxă de şcolarizare şi
fără bursă), studenţilor bursieri ai statului român (BSR) și studenților internaționali, în baza
prezentei metodologii, cu excepţia burselor sociale (de toate tipurile).
Universitatea din Oradea (UO) poate repartiza facultății o dată pe semestru din venituri
proprii (VP) un număr de burse de performanță ocazionale, care vor fi alocate de către Comisia
de atribuire a burselor a facultății.
Celelalte tipuri de burse prevăzute în Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme
de sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, învăţământ cu frecvenţă, în
vigoare, vor fi atribuite de către Comisia de atribuire a burselor a UO.
Bursele speciale au rolul de a recompensa studenţii cu rezultate academice, științifice și de
voluntariat de excepţie. Bursele de performanţă şi de merit au rolul de a recompensa studenţii
pentru rezultate academice deosebite. Bursele sociale au rolul de a asigura condiţii minime de
subzistenţă pentru studenţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate, din familii
defavorizate şi celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea
parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi. Bursele de performanță
ocazionale au rolul de a recompensa rezultatele studenților în activități științifice și/sau de
voluntariat.
În condițiile prezentei metodologii un student poate cumula mai multe tipuri de burse, cu
observația că nu poate beneficia simultan de bursă de performanţă şi de merit, dar are dreptul să
opteze pentru cea cu valoare mai mare dintre aceste două.
Cuantumul burselor şi perioadele de acordare sunt prevăzute în Anexa 1 la Regulamentul de
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea din
Oradea, învăţământ cu frecvenţă, în vigoare.
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II.1. Bursa specială
Bursa specială se acordă la începutul anului universitar pe bază de cerere studenţilor care au
obţinut media 10 pe ultimele trei semestre consecutive în cadrul aceluiaşi ciclu de studii.
Fondul necesar pentru atribuirea burselor speciale rezultă prin însumarea tuturor burselor
speciale atribuite.
II.2. Bursa de performanţă
Bursa de performanţă se acordă la începutul fiecărui semestru studentului cu cea mai mare
medie pe semestrul anterior dintre toţi studenţii unui program de studiu cu excepţia celor din anul I,
pentru fiecare program de studiu în parte, cu condiţia ca media pe semestrul anterior să fie minim 9.
Fondul necesar pentru atribuirea burselor de performanţă rezultă prin însumarea tuturor
burselor de performanţă atribuite.
Pentru departajarea în caz de medii egale a studenţilor de la studii de licenţă se aplică în
ordine, până la obţinerea departajării, următoarele criterii:
- media pe semestrele anterioare la studii de licenţă, cîte un semestru pe rând
- media la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.
Pentru departajarea în caz de medii egale a studenţilor de la studii de master se aplică în
ordine, până la obţinerea departajării, următoarele criterii:
- media pe semestrele anterioare la studii de master, cîte un semestru pe rând
- media la examenul de admitere la studii de master
- media pe semestrele anterioare la studii de licenţă, cîte un semestru pe rând
- media la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.
II.3. Bursa de merit
Bursa de merit se acordă la începutul fiecărui semestru şi se atribuie studenţilor cu cele mai
mari medii pe ultimul semestru din fiecare an de studiu al fiecărui program de studiu, cu condiţia ca
media pe ultimul semestru să fie minim 7. Pentru studenții din anul I de studiu în semestrul I bursa
de merit se acordă studenților cu cele mai mari medii la examenul de admitere, cu condiția ca
acestea să fie minim 7.
Fondul burselor de merit este suma rămasă din fondul de burse al facultăţii după atribuirea
burselor speciale, de performanţă şi sociale. Ulterior, pe baza acestui fond rezultă numărul de burse
de merit ce pot fi atribuite în facultate pe semestru.
Numărul burselor de merit ce revin unui an de studiu al unui program de studiu este
proporţia din numărul de burse de merit din facultate pe semestru ce revine fiecărui an de studiu al
fiecărui program de studiu în raport cu numărul său de studenţi fără taxă de şcolarizare.
În cazul în care într-un an de studiu al unui program de studiu nu pot fi atribuite toate
bursele de merit care îi revin, atunci bursele de merit neatribuite sunt distribuite altor ani de studiu
ai acelui program de studiu, pe baza aceluiași algoritm.
Pentru departajarea în caz de medii egale a studenţilor de la studii de licenţă se aplică în
ordine, până la obţinerea departajării, următoarele criterii:
- media pe semestrele anterioare la studii de licenţă, cîte un semestru pe rând
- media la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.
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Pentru departajarea în caz de medii egale a studenţilor de la studii de master se aplică în
ordine, până la obţinerea departajării, următoarele criterii:
- media pe semestrele anterioare la studii de master, cîte un semestru pe rând
- media la examenul de admitere la studii de master
- media pe semestrele anterioare la studii de licenţă, cîte un semestru pe rând
- media la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
- media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.
II.4. Bursa socială
Bursele sociale se acordă la începutul fiecărui semestru pe durata studiilor, până la
împlinirea vârstei de 35 de ani. Beneficiarii burselor sociale sunt:
a. studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale;
b. studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, bolimaligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie
etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu
handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c. studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază
minim net pe economie.
Criteriul academic ce trebuie îndeplinit pentru acordarea bursei sociale este cel de
promovabilitate, în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in
baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) în vigoare.
Fondul burselor sociale este minim 30% din fondul de burse al facultăţii. În cazul în care
acest fond nu este utilizat în întregime, suma rămasă se redistribuie pentru acordarea burselor de
performanţă sau de merit. Eventualele sume neutilizate din fondul de burse al facultăţii se
reportează pe semestrul următor.
În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente
justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:
a. cerere de acordare a bursei sociale (Anexa 1);
b. declaraţie de venituri (Anexa 2);
c. înscrisuri care să demonstreze veniturile declarate ale studentului, respectiv ale familiei
sale, și componenţa familiei. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri,
aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele
care atestă acest lucru;
d. pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate;
e. copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul,
adeverinţă din centrul de plasament, dacă este cazul;
f. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care sã ateste
încadrarea diagnosticului în prevederile art. 6 alin.(2) lit. b) din Ordinul 3392/2017, dacă
este cazul, şi dovada luãrii în evidenţã de cãtre medicul de la cabinetul medical al UO;
Pentru studenţii care nu au împlinit vârsta de 26 ani, determinarea venitului lunar mediu net
al familiei studentului se realizează luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija
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lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în
calcul:
a. veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele
fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi
pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi
indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
c. venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d. alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e. alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f. venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru
incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
g. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi
din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de
aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea
copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
h. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din
bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi
sau mobilizaţi;
j. orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
k. orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
l. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin
raportarea acestora la 12.
Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula pe baza documentelor mai sus-menţionate, ţinând cont doar de veniturile personale ale
acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie, etc., în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Studenţii pot beneficia, pe bază de cerere şi documente justificative, şi de următoarele tipuri
de burse sociale ocazionale, indiferent dacă mai beneficiază şi de alte tipuri de burse:
- bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte
- bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate
- bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut
- bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces
Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se acordă pe bază
de cerere studenţilor din următoarele categorii:
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- cu unul sau ambii părinţi decedaţi
- pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul
- defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie a realizat în cele 3 luni dinaintea
depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de
familie mai mic decât salariul minim net la nivel naţional.
Documentele justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre categoriile de
mai sus sunt aceleaşi ca în cazul burselor sociale. Dosarul conținând aceste documente va avea
același termen de predare ca și dosarul pentru bursă socială.
Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate se acordă pe bază de cerere studentei
care realizează un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul minim net la
nivel naţional.sau studentului a cărui soţie realizează un venit lunar net mediu pe membru de familie
mai mic decât salariul minim net la nivel naţional. Documentele justificative pe baza cărora se
realizează încadrarea în salariul minim net la nivel naţional sunt aceleaşi ca în cazul burselor
sociale. La acestea se adaugă:
- copie după certificatul de naştere al nou-născutului
- copie după certificatul de căsătorie al studentului.
Bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut se acordă pe bază de cerere o
singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut. La cererea de acordare a bursei
se ataşează:
- copie după certificatul de naştere al nou-născutului
- copie după certificatul de căsătorie al studentului.
Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru
al familiei studentului/ei. Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului
studentului/ei necăsătorit/e, căsătorit/ă cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă
rudelor de gradul I/succesorului legal o singură dată în cursul anului universitar/deces. La cererea de
acordare a bursei se ataşează, după caz:
- certificat de deces
- certificat de căsătorie
- documente care să ateste nerealizarea de venituri
- documente care să ateste calitatea de rudă de gradul I/succesor legal a solicitantului.
II.5. Bursa de performanţă ocazională
Acest tip de bursă se acordă la cerere din VP ale UO, pe baza prezentei metodologii.
Numărul de burse de performanţă ocazionale ce pot fi acordate de către facultate în fiecare semestru
este comunicat de către Comisia de acordare a burselor a UO.
Bursa de performanţă ocazională se acordă o singură dată pe semestru. Pentru a candida în
vederea obţinerii unei burse de performanţă ocazionale, studenţii facultăţii trebuie să îndeplinească
criteriul academic de promovabilitate în conformitate cu Regulamentul privind activitatea
profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) în vigoare
și să facă dovada obţinerii pe durata studiilor în facultate a unui minim de 5 puncte prin însumarea
punctelor aferente activităţilor prevăzute în Tabelul 1. Modalitatea de calculare a punctajului este
aceeaşi şi în cazul performanţelor individuale / singur autor, cât şi în cazul performanţelor pe echipe
/ mai mulţi autori. După acordarea unei burse de performanţă ocazionale, activităţile cuantificate
pentru obţinerea ei nu mai pot fi cuantificate ulterior pentru obţinerea unei noi burse de performanţă
ocazionale.
Tabelul 1. Cuantificarea prin puncte a unor activităţii în vederea depunerii candidaturii pentru
obţinerea unei burse de performanţă ocazionale.
Nr. crt.
Activitate
1
Participare la competiții, manifestări,
activități extracuriculare / Locul 4 sau
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Nr. puncte echivalente activităţii
1/2/3/4/5

2

3
4
5
6

menţiune / Locul 3 / Locul 2 / Locul 1 sau
premiul special la competiții, manifestări,
activități extracuriculare
Participare la competiții și manifestări
2/4/6/8/10
studențești din domeniu / Locul 4 sau
menţiune / Locul 3 / Locul 2 / Locul 1 sau
premiul special la competiții și
manifestări studențești din domeniu
Publicarea unui articol într-o revistă BDI
15
sau într-un proceeding BDI
Publicarea unui articol într-un proceeding
30
ISI
Publicarea unui articol într-o revistă ISI
50
Participarea la acţiuni de voluntariat
Nr. puncte = nr. credite acordate pe baza
conform Procedurii de acordare de Procedurii de acordare de credite transferabile
credite transferabile pentru activitatea de pentru activitatea de voluntariat în vigoare
voluntariat în vigoare

II.6. Bursa de internship universitar
Bursa de internship universitar' are rolul de a stimula, implica activ și motiva studenții în
activitățile academice, educaționale și administrative ale facultății. Se acordă lunar pe perioada unui
semestru (inclusiv vacanțe) studenților facultății de la ciclurile de studii de licență și master din VP
ale UO. La sfârșitul stagiului de intemship studentul obține un certificat care atestă îndeplinirea
tuturor atribuțiilor/responsabilităților stabilite de structura în care și-a desfășurat activitatea
specifică.
Pentru a solicita alocarea de către UO a unor burse de internship universitar, structura
solicitantă din cadrul facultății trebuie ca înainte de începutul unui semestru să îndeplinească
următoarele:
- să precizeze numărul de burse de internship universitar necesare
- să precizeze documentele / criteriile / abillitățile necesare studenților pentru întocmirea
dosarului de aplicant
- să întocmească fișa postului (parte a contractului încheiat între UO și student), prin care
stabilește activitățile / sarcinile / atribuțiile studentului corespunzătoare celor 20 ore /
săptămână efectuate în cadrul structurii solicitante
- să desemneze cel puțin 1 responsabil de burse de internship universitar, cu atribuții de
coordonare, monitorizare, evaluare și raportare a activității studentului beneficiar și gradului
/ calificativului de îndeplinire a responsabilităților
- să întocmească formularul de raportare pe baza căruia se va evalua și raporta lunar
activitatea studentului beneficiar.
Etapele de parcurs, modalitatea de acordare și documentele necesare sunt prevăzute în
Anexa 7 la Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru
studenţii din Universitatea din Oradea, învăţământ cu frecvenţă, în vigoare.
III. DISPOZIŢII FINALE
Bursele cuvenite studenţilor facultăţii se plătesc prin virament bancar în conturile personale
ale acestora deschise la băncile cu care universitatea a încheiat convenţii bancare. În cazuri
excepţionale, plata se va putea efectua şi în numerar titularului sau persoanei împuternicite, în baza
unei solicitări aprobate de conducerea universităţii cu precizarea motivului privind lipsa contului
bancar.
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Alimentarea conturilor bancare studenţilor bursieri va efectua în perioada 25 - 30/31 a
fiecărei luni de acordare.
În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei
burse pentru ajutor social, universităţile vor sesiza organele de anchetă competente şi vor proceda la
sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.

DECAN
Prof. univ. dr. ing. Mircea GORDAN
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Anexa 1
Cerere de acordare a bursei speciale/sociale/de performanţă ocazională
Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei.
Nr.____________/ ____________________

Avizat secretariat

Către conducerea facultăţii
Subsemnatul ___________________________________, student la program de studiu a
______________________________, anul de studiu ________, buget

taxa

CNP _____________________________________, telefon ___________________________,
email ________________________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi
acordarea unei burse__________________, pentru anul univ. ______________________, semestrul
_____.
Menţionez că până în prezent:
NU

am beneficiat de bursă

DA

am beneficiat de bursă, tip: …………………………............................
la facultatea ………………...................................................................
program de studii ……………...............................................................
pentru un număr de ……. semestre

Anexat ataşez următoarele documente:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Semnătura _______________________

Oradea, _____________
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Anexa 2
declaraţia de venit va fi completată individual, pe propria răspundere

DECLARAŢIEDEVENITURI
Α. Venituri realizate:
1.

2.

Salarii nete totale:
Tata

……….

lei/lună

Mama

……….

lei/lună

Student

……….

lei/lună

Alţi membri ai familiei

.............

lei/lună

Tata

……….

lei/lună

Mama

……….

lei/lună

de urmaş

……….

lei/lună

Pensii:

3.

Alte ajutoare sau indemnizaţii primite de la stat _____________________lei/lună

4.

Venituri obţinute din activităţi autorizate sau proprietăţi (chirii, persoane fizice
autorizate,

asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.)____________________________lei/lună
5.

Venituri din agricultură ____________________________________________lei/lună

6.

Alte venituri ____________________________________________________lei/lună

TOTAL VENITURI _______________________________lei/lună
Β. Numărul persoanele aflate în întreţinere:
-

Numărul elevilor/studenţilor/copii preşcolari _____________

-

Alte persoane aflate în întreţinerea familiei _______________

Venitul mediu pe membru de familie _________________________________lei/lună
Pentru

justificarea

celor

declarate

anexez

următoarele

acte

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Declar pe proprie răspundere sub sancţiunea Codului Penal privind falsul în declaraţii că:
-

familia mea nu a obţinut în ultimele 3 luni alte venituri decât cele declarate;
datele menţionate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau declararea
falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea
consecinţelor legale.
Semnătura _______________________

Oradea, _____________
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