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Încheiat astazi 11.11.2021 cu ocazia întrunirii Comisiei de Acordare a Burselor la Facultatea de Inginerie 
Electrica și Tehnologia Informației.  

Conform adresei nr. 16392/10.11.2021 fondul de burse alocat facultății IETI pentru semestru 1 al anului 
universitar 2021-2022 este de 1046970 lei din alocația bugetară și din încasări în valută.  

Cuantumul burselor este: 
- Bursa specială - 1000 lei/lună 
- Bursa de performanță – 1000 lei/lună; 
- Bursa de merit – 700 lei/lună; 
- Bursa socială – 580  lei/lună; 
Pe baza „Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din 

Universitatea din Oradea, învăţământ cu frecvenţă” în vigoare, a ”Metodologiei de acordare a burselor pentru 
studenţii Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației valabilă începând cu anul universitar 
2020-2021”, a situației școlare a studentilor facultatii si a cererilor de solicitare a burselor depuse la 
secretariatul facultatii pana la termenul prevazut de regulament, comisia decide urmatoarele: 

- Atribuirea a 10 burse speciale studenților care a obţinut media 10 pe ultimele trei semestre consecutive 
în cadrul aceluiaşi ciclu de studii, respectiv care au obținut performanţe cultural-artistice deosebite, 
performanţe sportive deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat. 

- Atribuirea a 35 burse de performanță studenților cu cea mai mare medie în ultimul semestru din 
fiecare program de studiu cu excepția celor din anul I și au media pe ultimul semestru minim 9, 
respectiv studenților care au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, activităţi 
extracurriculare, activităţi de voluntariat, cu reprezentativitate instituţională și au media pe ultimul 
semestru minim 9. 

- Atribuirea a 115 burse sociale pentru urmatoarele categorii de studenti: orfani cu venituri medii nete 
pe membru de familie sub 1386 lei/luna (8 burse), cu venituri medii nete pe membru de familie sub 
1386 lei/luna (93 burse), cazuri medicale (14 burse).  

- 3 cereri de bursă socială a următorilor studenți: 
Nr Nume si prenume Anul Specializarea 

1 Indreieș Andrei Marius 4 SE 
2 Costar Mihai Alexandru 4 TI 
3 Popa Alexandru Leontin 2 EMB 

 
sunt neeligibile întrucât venitul mediu net pe membru de familie pe cele 3 luni luate în considerare 
depășește limita de 1386 lei. 

- Atribuirea a 90 burse de merit proporțional cu numărul studenților bugetați ai fiecărui program de 
studiu de licență și master, fără a se coborî sub media 7. 
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