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METODOLOGIA
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
învățământ cu frecvență

Dispoziţii generale
Bursele și celelalte forme de sprijin material pentru studenții de la Facultatea de Inginerie
Energetică și Management Industrial se acordă în conformitate cu Regulamentul de acordare a
burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea, învățământ
cu frecvență, aprobat în ședința Senatului Universității din Oradea din data 26.04.2017, cu respectarea
suplimentară a precizărilor din prezenta metodologie proprie.
CAPITOLUL I
DISTRIBUȚIA FONDUL DE BURSE
Art. 1. Fondul de burse de la nivelul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial se
distribuie astfel:
•
•
•

minim 30% - fond pentru bursele de ajutor social;
maxim 5% - fond pentru bursele de peformanță;
suma rămasă - fond pentru bursele de merit;

CAPITOLUL II
CATEGORII DE BURSE
Art.2. Studenții Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial pot beneficia de
următoarele categorii de burse:
- burse pentru stimularea performanţei academice:
- de merit;
- de performanţă;
- burse sociale;
- burse sociale ocazionale;
- burse speciale şi alte forme de sprijin material.

Art. 3. Bursele de performanţă - se pot acorda studenţilor care se încadrează în următoarele cazuri, în
ordinea de prioritate de mai jos:
1). au obţinut performanţe ştiinţifice deosebite, în semestrul anterior acordării bursei, în domeniul de
licență în care studiază, dovedite prin documente justificative, concretizate prin faptul că este autor
sau coautor la:
1.1). cel puțin un brevet de invenție;
1.2). cel puțin o lucrare indexată în baza de date ISI;
1.3). cel puțin trei lucrări indexate în baze de date BDI;
2). au media 10 pe semestrul precedent.
Dacă numărul studenților care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor de performanță
necesită o sumă ce depășește pragul de 5% din totalul fondului de burse, atunci se vor acorda burse de
performanță doar studenților care îndeplinesc criteriul 1 (în ordinea de mai sus), iar ceilalți studenți vor
primi bursă de merit.
Art. 4. Bursele de merit - se acordă în funcție de rezultatele obținute la învățătură în cadrul
programelor de studiu, proporțional cu numărul de studenți din fiecare grupă, raportat la numărul total
de studenți ai facultății. Repartizarea burselor de merit se face după atribuirea burselor de performanță
și a burselor sociale. Bursele de merit se atribuie în funcție de următoarele criterii:
(1) Numărul studenților din facultate care beneficiază de bursă de merit se calculează ca raportul
dintre fondul alocat acestui tip de bursă și cuantumul bursei. Bursele de merit se distribuie pe
structurile de studiu (program de studiu / an de studiu / grupă) proporțional cu numărul de studenți
din structura respectivă raportat la numărul de studenți din facultate.
(2) Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în semestrul
anterior semestrului în care se acordă bursa.
(3) Pentru semestrul I din primul an de studiu (licență, respectiv master), criteriul de atribuire al
bursei de studiu este media obținută la concursul de admitere. Studenții care au fost admiși fără
concurs de admitere, pe baza rezultatelor obținute la olimpiadele școlare, se consideră admiși cu
media 10.
(4) În cazul în care mai mulți studenți din primul an, semestrul I, au obținut aceeași medie,
departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite și utilizate la concursul de admitere.
(5) După stabilirea (prin rotunjire) numărului de burse alocate grupelor, restul de burse până la
numărul total (calculat pe baza fondului de burse), vor fi distribuite studenților cu media cea mai
mare (cărora nu li s-a acordat bursă de merit), luați în ordine descrescătoare, din toată facultatea.
(6) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare
în ordinea respectivă:
- media pe semestrul precedent;
- nota obținută la disciplina cu cele mai multe credite. Dacă egalitatea persistă, se va lua în
considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica
până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu aceleași număr
de credite, se vor lua în considerare toate aceste discipline;
- dacă egalitatea persistă, departajarea se va face în funcție de media semestrială, considerând
succesiv semestrele anterioare.
(7) Studenţii străini și studenţii etnici români pe Cont Propriu NeValutar (CPNV), la care se face
referire în art. 1.3 și, respectiv, 1.4 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de
sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea, învățământ cu frecvență, pot
beneficia de burse pentru stimularea performanţei academice, în cuantumul stabilit și în condițiile
enunțate anterior.
Art. 5. Bursele de performanță ocazionale – se pot acorda o dată pe semestru, timp de o lună, pe
bază de cerere şi documente justificative, studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre
următoarele cazuri:

-

au obţinut performanţe ştiinţifice deosebite, în semestrul anterior acordării bursei, în domeniul de
licență în care studiază, concretizate prin premii sau distincții la simpozioane / conferințe
studențești;
au obţinut performanţe sportive sau cultural-artistice deosebite, în semestrul anterior acordării
bursei, concretizate prin premii sau distincții;
pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;

Art. 6. Bursele speciale – se acordă pe o perioadă de un an universitar (inclusiv vacanţe), pe bază de
cerere şi documente justificative, studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele
cazuri:
- au obţinut performanţe științifice, sportive sau cultural-artistice la manifestări internaționale,
concretizate prin obținerea unui premiu;
- pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi/sau de voluntariat, care promovează imaginea
facultății și a universității (reflectate în mass-media națională).

Avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii I.E.M.I. din 05.05.2017.
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