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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, cuprinde un set de norme aplicate în 

cadrul Universităţii din Oradea; Prevederile prezentei metodologii se aplică doar studenţilor, 

de la forma de învăţământ cu frecvenţă a Facultății de Litere, respectând reglementările în 

vigoare. 

 

Bază legală 

 Legea educatiei naţionale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al Romăniei nr.18 din 

ianuarie 2011; 

 Legea 1/l20l0 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea 

cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont 

propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele 

care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană; 

 Hotărârea nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, 

masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de 

specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de 

origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în 

străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în 

instituții și unități de învățământ 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 nr. 4104/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de 

sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu 

frecvență; 

 Ordinul nr. 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului 

educației naționale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a 

burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul 

superior de stat, învățământ cu frecvență; 

 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 și a altor forme de sprijin material pentru studenții din 

Universitatea din Oradea, aprobat în ședința de Senat din data de 24.02.2022. 

 

Abrevieri 

 CA – Consiliul de Administratie; 

 SUO – Senatul Universitatii din Oradea; 

 UO – Universitatea din Oradea; 

http://lege5.ro/App/Document/ge2tcnjzgq2a/ordinul-nr-3236-2017-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de-scolarizare-si-cu-bursa-si-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de
http://lege5.ro/App/Document/ge2tcnjzgq2a/ordinul-nr-3236-2017-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de-scolarizare-si-cu-bursa-si-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de
http://lege5.ro/App/Document/ge2tcnjzgq2a/ordinul-nr-3236-2017-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de-scolarizare-si-cu-bursa-si-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de
http://lege5.ro/App/Document/gezdaojsgqya/ordinul-nr-3775-2016-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de-scolarizare-dar-cu-bursa-in-institutiile-de-invatamant-sup
http://lege5.ro/App/Document/gezdaojsgqya/ordinul-nr-3775-2016-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de-scolarizare-dar-cu-bursa-in-institutiile-de-invatamant-sup
http://lege5.ro/App/Document/gezdaojsgqya/ordinul-nr-3775-2016-privind-aprobarea-metodologiei-de-primire-la-studii-si-scolarizare-a-cetatenilor-straini-pe-locuri-fara-plata-taxelor-de-scolarizare-dar-cu-bursa-in-institutiile-de-invatamant-sup
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 CSS - Consiliul de Servicii Sociale  

 CSSS – Consiliul de Servicii Studențești și Sociale 

 CAB - Comisiei de Acordare a Burselor;  

 CABF – Comisia de Acordare a Burselor pe Facultate 

 CRF – Consiliul Resurse Financiare; 

 VP – Venituri Proprii; 

 ECST - Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza 

Sistemului European de Credite Transferabile; 

 CNFIS - Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; 

 ASFCUO – Asociația Sportivă FC a Universității din Oradea 

 IOSUD - Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat; 

 CF – Consiliul Facultăţii; 

 CPNV – Cont Propriu Nevalutar 

 FLitere – Facultatea de Litere 
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CAPITOLUL II 

FONDUL DE BURSE 

 

Art.1. Acesta Metodologia se aplică în conformitate cu prevederile Ordinului M.E.N. nr. 

3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă. 

(1.1) Din fondurile de la bugetul de stat, Universitatea din Oradea (UO) poate 

acorda:  

- burse pentru stimularea performanţei academice  

- de merit, 

- de performanţă  

- burse sociale,  

- burse sociale ocazionale,  

- burse speciale şi alte forme de sprijin material.  

 (1.2) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat (cu excepția fondurilor 

alocate pentru bursele doctorale și a burselor pentru etnici români, bursieri ai statului român) 

sunt repartizate pe facultăţi, proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la 

programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de studii 

licenţă şi master din UO, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse.  

(1.3) Fondul de burse alocat facultăţilor conform Legii 1/2010 este de minim 20% 

din valoarea taxelor de şcolarizare în valută şi este repartizat pe facultăţi în funcţie de 

numărul studenţilor cu taxă, licenţă şi masterat, cursuri cu frecvenţă. Din aceste fonduri 

pot fi acordate burse şi studenţilor străini (cu excepţia burselor sociale).  

(1.4) Studenţii etnici români pe Cont Propriu Nevalutar (CPNV) (bursieri ai statului 

român fără taxă de şcolarizare şi fără bursă) pot beneficia de burse pentru stimularea 

performanţei academice  sau alte tipuri de burse care nu trebuie justificate prin acte de venit 

(burse sociale pe cazuri medicale).  

(1.5) Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat şi din taxele de şcolarizare în 

valută pentru burse, nu poate fi schimbată. 

(1.6) Tipul şi cuantumul burselor alocate în cadrul UO, se regăsesc în anexa 1. 

 

 

CAPITOLUL III 

TIPURI DE BURSE 

 

Art.2. (2.1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de studii. 

(2.2) Un student nu poate beneficia simultan de bursă de performanţă şi de merit, 

respectiv bursă socială, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare. 

(2.3) Prin excepţie de la (2.2) studenţii care beneficiază de bursa socială şi au media 

peste 9.00, pot beneficia și de bursa de merit sau de celelalte burse, dacă îndeplinesc criteriile 

prevăzute în această metodologie. 

(2.4) UO, prin CAB, acordă din fonduri proprii următoarele tipuri de burse:  

 - burse doctorale – conform metodologiei proprii Instituţiei Organizatoare de 

Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) a Universităţii din Oradea . 
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- burse performanţă ocazională – pe baza acestei metodologii , respectiv a 

criteriilor din anexa 5. 

 

Art. 3. Metodologia proprie Facultății de Litere va fi aprobată de CF şi transmisă spre avizare 

către CSSS. 

 

Art. 4. (4.1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 

luni) inclusiv vacanțele, pe baza evaluării situației studenților la finele semestrului. Bursele, 

indiferent de categorie, sunt în plată pe perioadă de 6 luni, cu excepția burselor speciale care 

sunt în plată de 12 luni. 

(4.2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență 

sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al 

respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului 

de finalizare a studiilor. 

(4.3) Excepție de la (4.2), orice tip de bursă se poate acorda studenților din anii 

terminali care în semestrul 2 beneficiază de programe de mobilitate externă și fac dovada 

acesteia cu documente justificative sau în cazurile medicale grave dovedite prin documente 

medicale. 

(4.4) În conformitate cu Regulamentul privind implementarea programului Erasmus+, 

art. 5. Măsuri de sprijinire a mobilităților BSE și a internaționalizării UO, alin. 5.3., studenții 

care au promovat toate disciplinele contractate în LA (Contractul de studii sau stagiu/ 

Learning Agreement) pentru obținerea oricărui tip de bursă în semestrul imediat următor 

revenirii din mobilitate, li se va lua în calcul valoarea cea mai mare a mediei, aleasă dintre cea 

avută înainte de efectuarea mobilității și cea rezultată prin luarea în considerare a mobilității. 

 

Art. 5. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la 

bugetul de stat: vârsta (cu excepția bursei sociale), 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 în străinatate 

precum şi accesul la burse din alte surse de finanțare. Pentru bursele de merit care se 

repartizează strict pe criteriul academic nu se depun cereri. Acestea se acordă în baza situației 

școlare a studentului (rezultatele academice). 

 

Art. 6. (6.1) Condiţia minimală de acordare a bursei de către Facultatea de Litere este 

îndeplinirea de către student a criteriilor de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul 

ECTS în vigoare).  

(6.2) Pentru studenţii înscrişi în anul I de studiu, se va lua în calcul media examenului 

de admitere pentru acordarea burselor din primul semestru.  

 

Art. 7. Bursele pentru stimularea performanţei, acordate din fonduri de la bugetul de stat 

şi din taxele de școlarizare în valută și VP, sunt burse de merit şi de performanţă şi se 

acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii 

universitare cu frecvenţă.  



6 

 

 (7.1) Bursele prevăzute la art. 7 au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate 

academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de 

voluntariat. 

 (7.2) Bursele de merit se acordă începând cu anul întâi de studiu, în baza prezentei 

metodologii, potrivit criteriilor specifice stabilite prin anexa 5, cu respectarea art. 7. 

 (7.3) Bursele de performanţă se pot acorda, la cerere (Anexa 3), studenților 

începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor studentului, dar nu 

mai mult de finalizarea studiilor, potrivit criteriilor specifice stabilite prin anexa 5 a 

prezentei metodologii. 

 (7.4) Bursa de performanță ocazională se acordă din VP, o dată pe semestru de 

către facultăți, pe baza metodologiei proprii. Se acordă maxim 25 de burse de performanță 

ocazională pe semestru. Numărul de burse de performanță ocazională va fi repartizat de către 

CAB pe facultăți proporțional cu numărul de studenți echivalenți din cadrul fiecărei facultăți. 

(7.5) În cadrul Universităţii din Oradea, recunoaşterea activităţii de voluntariat se va 

face în conformitate cu reglementările interne, în vigoare (Procedura de acordare de credite 

transferabile pentru activitatea de voluntariat). 

            Bursele de merit și bursele de performanţă se acordă din fondurile repartizate 

Facultății de Litere. Numărul burselor din fiecare categorie prevăzută în metodologie va fi 

stabilit în funcţie de bugetul alocat facultăţii, numărul de studenţi din fiecare program şi an de 

studiu, de numărul de cereri depuse şi documentele justificative anexate la dosar. Criteriile 

menţionate mai sus se aplică începând cu semestrul I al anului universitar 2022-2023. 

 

Art. 8. Bursele speciale 

 Se acordă anual studenţilor integralişti care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite, la nivel național și 

internațional și îndeplinesc criteriile stabilite la bursele de performanță de nivel masterat, 

medie minim 9,50; 

b) alte situații la decizia CF. 

Se vor lua în calcul mediile şi activităţile din anul de studiu anterior depunerii cererii.  

Criteriile trebuie îndeplinite cumulativ, iar departajarea se va face în baza aprecierii 

comisiei asupra activităţilor desfăşurate, cu aprobarea CF al Facultății de Litere.   

 

9. Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse sunt bursele 

sociale și bursele sociale ocazionale. Bursele sociale se acordă semestrial, studenţilor 

integralişti, în următoarea ordine: 

a) studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus 

ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru 

acordarea bursei sociale;  

b) studenţilor care se află în evidenţa unităţilor medicale cu boli prevăzute în 

ordinul MEN nr.3392/2017 Art. 6); 

c) studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 

salariul de bază minim net pe economie. 
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Pentru studenţii care se încadrează la punctele a. şi b bursa socială se acordă şi pe perioada 

vacanţei. 

Burse sociale ocazionale se acorda o singură dată pe an la cerere. Dosarul va cuprinde 

aceleași documente doveditoare ale veniturilor, respectiv certificatele de naștere/deces. 

Dosarul și cererea de alocare a sprijinului finaciar unic vor fi depuse la secretariatul Facultății 

de Litere 

 

(9.1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor sunt acordate din fonduri de la 

bugetul de stat şi din taxele de scolarizare în valută,  pe bază de cerere (anexa 3) şi documente 

justificative, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului, a criteriilor generale 

stabilite prin regulamentul UO şi potrivit criteriilor specifice, stabilite prin anexa 5 a 

prezentei metodologii.  

Bursele sociale au rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru studenţii 

proveniţi din medii socio-economice 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. 

 (9.2) Pentru acordarea burselor sociale nu sunt prevăzute criterii academice, în afara 

celui de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul ECTS în vigoare). 

(9.3) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabileşte pornind de la cuantumul minim 

propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), 

ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime lunare de masă şi 

cazare.  

(9.4) Cuantumul burselor sociale se aprobă, de către SUO, la propunerea CAB, avizat 

de CSS şi CA, în limita fondurilor disponibile şi nevoilor identificate la nivelul comunităţii 

studenţeşti, cu respectarea prevederilor de la (8.1) şi ca urmare a consultării cu reprezentanţii 

studenţilor, inclusiv a organizaţiilor studenţeşti din universitate.  

(9.5) Lunile luate în calcul ca venit la depunerea dosarului de bursă socială sunt: 

a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent și cele 

ocazionale pentru îmbrăcăminte): iunie, iulie, august; 

b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent și 

cele ocazionale pentru îmbrăcăminte): decembrie, ianuarie și februarie; 

(9.6) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de 

ani. 

            Bursele sociale se acordă din fondurile repartizate Facultății de Litere  

 

Art. 10. Studenţii pot beneficia pe bază de cerere (anexa 3) şi documente justificative – 

depuse oricând pe parcursul anului universitar după apariția evenimentelor de mai jos, şi de 

următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de 

altă categorie de bursă, şi anume: 

(10.1) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, 

care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a 

dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere 

socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele trei luni dinaintea depunerii cererii pentru 

acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat 
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salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi 

student o dată pe semestru; un student poate beneficia concomitent de bursa socială și bursă 

pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, cu respectarea criteriilor 

de acordare a bursei sociale; studentul va completa în cererea depusă dacă optează și pentru 

bursa ocazională în baza aceluiași dosar. 

(10.2) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei 

sau studentului a cărei/cărui soț/soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât 

salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie; 

(10.3) bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se 

acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut; 

(10.4) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru 

decesul unui membru al familiei studentului/ei. Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, 

copil. În cazul decesului studentului/ei necăsătorit/ă, 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. 

(10.5) Cuantumul acestor burse  este aprobat de Senatul Universităţii din Oradea, la 

propunerea CAB, avizat de CSSS şi CA şi trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al 

bursei sociale, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv organizaţiile 

studenţeşti din universitate. 

(10.6) Bursa pentru ajutor social ocazional este acordată de către CABF. 

În timpul anului universitar, în cazuri bine justificate, în funcție de solicitări și/sau 

situații particulare cu care se confruntă studenții etc., UO poate acorda alte burse sociale 

ocazionale, la propunerea facultăților, cu avizul prorectorului de resort și aprobarea 

rectorului. 

             Bursele sociale ocazionale se acordă din fondurile UO si vor fi repartizate de la 

nivel central. 

 

Art. 11. (11.1) Din fondul de burse repartizat facultăţilor, minimum 30% din total este alocat 

pentru categoria de burse sociale. 

(11.2) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în 

întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit, la 

nivel de facultate.  

(11.3) În cazul în care la nivel de facultate a rămas un fond de burse nerepartizat, 

acesta se reportează pentru semestrul următor. 

(11.4) Principiul de stabilire a cuantumurilor burselor este: cuantumul bursei speciale 

poate fi egal sau mai mare decât al bursei de performanţă, cuantumul bursei de performanţă 

este mai mare decât cuantumul bursei de merit iar cuantumul bursei de merit este mai mare 

decât cuantumul bursei sociale (bursa specială ≥ bursei de performanţă ≥ bursa de merit ≥ 

bursa socială). 

(11.5) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a 

unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).  

(11.6) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se 

realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale 
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copiilor aflaţi în grija 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. 

(11.7) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al 

acestuia se va calcula 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. 
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(11.8) În vederea acordării burselor sociale și a burselor sociale ocazionale, studenţii 

trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează 

încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite: 

a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. 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; 

b) 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; 

c) copii ale certificatului/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, soț/soție/copil, 

dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc; 

d) copii ale certificatului de naștere ale nou născutului; 

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să 

ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art. 6 alin.(2) lit. b) din Ordinul 3392/2017 și 

dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al UO; 

e) declaraţie de venituri, pe propria răspundere (Anexa 4). 

(11.9) Comisia poate solicita şi alte tipuri de documente necesare clarificării situaţiei 

privind obţinerea bursei. În cazul în care există suspiciuni asupra documentelor depuse pentru 

obţinerea unei burse pentru ajutor social, Comisia de atribuire a burselor din cadrul Facultăţii 

de Litere poate verifica veridicitatea documentelor respective, dar şi situaţia socială a 

studentului. De asemenea, va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la 

sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.  

 

Art. 12. Studenţii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un număr de ani egal cu 

durata de şcolarizare specifică formei de învăţământ. Studenții care sunt posibili candidați 

la bursele de merit vor depune semestrial cererea de acordare a bursei speciale la secretariatul 

Facultății de Litere înainte de afișarea listelor finale de bursieri. (Anexa 3) Studenţii care îşi 

reiau studiile, după o întrerupere aprobată a studiilor, pot beneficia de bursă în condiţiile 

prezentei metodologii. 

 

Art. 13. (13.1) 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. 

(13.2) 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. 

(13.3) 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 
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studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.  

(13.4) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse de performanta, merit 

sau sociale studentului care este înscris simultan la două programe de studii în instituţii de 

învăţământ superior de stat diferite, 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. 

(13.5) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile 

legale, o are Comisia de acordare a burselor pe facultate (CABF), si se face pe baza 

declarației studentului și a adeverinței de la cealaltă facultate cu specificația că nu beneficiază 

de bursă în semestrul respectiv. 

 

Art. 14. (14.1) Universitatea din Oradea poate suplimenta din VP fondul pentru burse 

provenit de la bugetul de stat cu o sumă cel mult egală cu subvenţia pentru burse acordate de 

minister pe student bugetat pentru fiecare student şcolarizat în regim cu taxă. 

 (14.2) Cuantumul suplimentării fondului de burse din VP va fi stabilit la propunerea 

CAB, avizat de CSS şi CA şi aprobat de CRF şi SUO şi ca urmare a consultării cu 

reprezentanţii studenţilor, inclusiv organizaţiile studenţeşti din universitate. 

 (14.3) Ponderea fondurilor alocate de universităţi pentru burse, provenite din venituri 

proprii, din totalul fondului pentru burse al universităţii constituie un indicator de performanţă 

în evaluările instituţionale realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS), respectiv indicator de performanţă pentru acordarea 

finanţării suplimentare a instituţiilor de învăţământ superior stat, pentru fiecare categorie de 

burse, cu fonduri provenite din venituri proprii. 

 

Art.15. Bursele pentru etnici români, bursieri ai statului român se acordă din fondurile UO 

si vor fi repartizate de la nivel central. 

(15.1) Studenţii din toate ciclurile de învățământ din Republica Moldova și din 

Ucraina, studenţii de origine română din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul 

în străinătate, cetăţeni străini, bursieri ai statului român, care studiază la UO beneficiază de o 

bursă în cuantumul şi condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.844/2008; 

(15.2) Bursa se suspendă, în cazul nepromovării şi înscrierii în același an universitar, 

urmând ca aceasta să poată fi redobândită, în anul de studiu următor, după promovarea anului, 

cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada 

suspendării bursei studenţii înscriși în același an de studiu vor suporta cheltuielile de 

școlarizare. Studenţii care promovează pe baza sistemului de credite transferabile primesc 

bursa pentru anul promovat pe durata normală a studiilor. 

 

Art. 16. (16.1) Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor, de la 

bugetul de stat, venituri din taxe de şcolarizare în valută şi din VP, se fac publice la începutul 

anului universitar prin afişarea pe pagina web a UO şi a facultăţii, la avizierul facultăţii, 

precum şi în „Ghidul studentului“, după caz. 

(16.2) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea 

obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul facultăţii cu 
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minimum 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora, data care va fi 

transmisă de către CAB şi postată pe site-ul UO. 

(16.3) Calendarul general de atribuire a burselor în UO, se regăseşte pe site-ul 

facultății. 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

COMISII DE ATRIBUIRE A BURSELOR 

 

Art. 18. Comisiile de atribuire a burselor 

(18.1) Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor, la nivelul 

Facultății de Litere (CABF) are aceeași componență ca și comisia pentru probleme ale 

studenților din cadrul Consiliului facultății:  

A. Componenţă:  

Preşedinte: decan sau prodecan responsabil cu probleme sociale şi studenţi 

      Membri:  

- studenţii din Consiliul Facultăţii  

- studentul/ studenții membri ai Senatului Universității 

- secretarul şef / administrator al facultăţii 

- cadre didactice membri în Comisia socială a facultăţii, cu condiția ca studenții 

să fie majoritari. 

Invitaţi pot fi: Decanul Facultății de Litere, membri ai Consiliului Facultății de 

Litere, asociaţiilor studenţești ASFCUO/IOSUD; 

B. Atribuţii: 

- Elaborarea metodologiei proprii de acordare a burselor; 

- Respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de universitate; 

- 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 la nivel de universitate si a metodologiei 

proprii pe facultate; 

- Repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare program de studiu şi an de studii; 

- Analizarea documentelor din dosarele depuse; 

- Întocmirea listelor cu bursieri, pe categorii de burse; 

- Verificarea încadrării în fondurile alocate; 

- Redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea burselor şi 

semnarea acestuia de către toţi membrii comisiei; 

- Întocmirea şi afişarea listelor iniţiale (provizorii) cu bursieri, pe site-ul facultăţii; 

- Analizarea şi rezolvarea contestaţiilor; 

- Verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către 

persoanele responsabile cu acestea 

- Întocmirea şi afişarea listelor finale cu bursieri pe site şi avizier, pe categorii de 

burse, însoţite de rezoluţiile la contestaţiile înregistrate, pe site-ul facultăţii  
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- Transmiterea listelor/centralizatoarelor generate de aplicaţia uniweb, pentru toate 

categoriile de burse către comisia de atribuire a burselor (CAB) la nivel de 

Universitate;  

- Identificarea altor surse de finanţare a burselor;  

 

 Art. 19. (19.1) Bursele cuvenite studenţilor Universităţii din Oradea se plătesc prin virament 

bancar în conturile personale ale acestora deschise la băncile cu care instituţia 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. 

             (19.2) Alimentarea conturilor bancare studenţilor bursieri va efectua în perioada 25 - 

30/31 a fiecărei luni de acordare.  

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 20. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru 

obţinerea unei burse pentru ajutor social, Universitatea din Oradea va sesiza organele de 

anchetă competente şi vor proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei. 

 

Art.21. Prezenta metodologie a fost aprobată de către Consiuliul Facultății de Litere în ședința din 

16.09.2022 și intră în vigoare începând cu semestrul I al anului universitar 2022-2023. 

 

 

 

Prodecan, responsabil cu activitatea studenților 

Lect. univ. dr. Eva Szekely  
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Anexa 1 

Tipul şi cuantumul burselor acordate din fondurile repartizate Facultăţii de Litere  

Categorie de bursă 
Cuantum 

(lei/euro) 

Perioada de 

acordare 

Alocaţii 

Bugetare 

Venituri 

proprii ale 

administraţiei 

centrale 

Venituri 

din taxe de 

şcolarizare 

în valută 

Bursă specială pe 

bază de dosar 
1000 

An 

universitar 

(12 luni)* 

Da - da 

Bursă de 

performanţă pe 

bază de dosar 

1000 

An 

universitar 

(6 luni)** 

Da - da 

Bursa de merit 700 

Semestrial 

(inclusiv 

vacanţe)* 

Da - da 

Bursă de ajutor 

social 
580 

Semestrial 

(inclusiv 

vacanţele) 

Da - da 

Bursă de ajutor 

social ocazional 

pentru 

îmbrăcăminte/ 

încălţăminte 

 

580 

 

O dată pe 

semestru 

da 

 

- 

 
- 

Bursă de ajutor 

social ocazional 

pentru maternitate 

580 

O dată în 

cursul unui 

an 

universitar 

Da - - 

Bursă de ajutor 

social ocazional 

pentru 

îmbrăcăminte 

/copil nou născut 

580 

O dată în 

cursul unui 

an 

universitar 

Da - - 

Bursă de ajutor 

social ocazional/ 

caz de deces 

580 

O dată în 

cursul unui 

an 

universitar 

Da - - 

Burse doctorale – 

din VP 
550 

An 

universitar 
- da - 

Bursă de 

performanţă 

ocazională-VP 

450 
O dată pe 

semestru 
- da* - 

Burse de susținere 500 Semestrial - da - 
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pe plan sportiv (inclusiv 

vacanţe)* 

      

BSR 

licenţă(conform 

HG 844/2008) 

65 EURO 
An 

universitar* 
Da - - 

BSR master 

(conform HG 

844/2008) 

75 EURO 
An 

universitar* 
Da - - 

BSR 

doctoranzi(conform 

HG 844/2008) 

85 EURO 
An 

universitar 
Da - - 

Doctorale anul I şi 

II conform adresa 

MEN nr. 

41GP/15.02.2017 

In conformitate 

cu adresa 

Ministerului 

Educatiei a 

anului 

universitar in 

curs 

An 

universitar 
Da - - 

Doctorale anul III 

şi IV conform 

adresa MEN nr. 

41GP/15.02.2017 

In conformitate 

cu adresa 

Ministerului 

Educatiei a 

anului 

universitar in 

curs 

An 

universitar* 
Da - - 

* Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de 

master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului 

ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de 

finalizare a studiilor. 

** bursele de performanţă se acordă semestrial cu posibilitatea reevaluării studentului 

VP – venituri proprii ale UO 
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Anexa 2 

 

Calendar general de acordare a buselor la Facultatea de Litere  

Universitatea din Oradea* 

 

Acţiunea  Perioada Observaţii 

Afişarea calendarului de acordare a burselor pe 

site şi avizier 

Sem. 1 – 01.10. – 15.10 

Sem. 2 – 01.04. – 15.04 

Cf. Art. 4/(4.1) 

 

Depunerea cererilor pentru acordarea burselor 

la secretariatele facultăților (burse sociale 

semestriale şi de performanţă**) 

Sem. 1 – 01.10. – 15.10 

Sem. 2 – 01.04. – 15.04 

Cf. Art. 4/(4.1) 

 

Evaluarea dosarelor şi afişarea listelor cu 

beneficiarii burselor sociale, de merit, speciale 

şi de performanţă la avizierele facultăţilor 

O săptămână după primirea 

fondului de burse de la UO 
 

Perioada de depunere contestaţii 
2 zile de la data afişării 

rezultatelor 
 

Analiza şi rezolvarea contestaţiilor 
1 zi de la termenul de 

depunere a contestaţiilor 
 

Transmiterea listelor cu beneficiari către 

Comisia de burse pe Universitate pentru 

validare 

2 zile de la data finalizării 

etapei de rezolvare a 

contestaţiilor 

 

Transmiterea listelor de către Comisia de burse 

pe universitate către DE 
O zi după validare  

 * Prezentul calendar poate fi modificat de Rector sau CAB a UO în funcție de situațiile 

excepționale și neprevăzute. 

**Pentru studenţii UO care optează pentru bursa de performanță aceasta se acordă începând 

cu anul al II- lea de studii. 

 

Pentru bursele care se acordă ocazional comisia de burse pe facultate (CABF) va 

stabili un calendar propriu pe care îl va publica pe site-ul propriu şi la avizierul facultăţii cu 

cel puţin 15 zile înainte de începerea perioadei de depunere a dosarelor. Bursele ocazionale se 

acordă cel târziu până la finalul semestrului. Calendarul va trebui sa respecte minim etapele 

din calendarul general de acordare a burselor pe universitate. 

Pentru bursele doctorale IOSUD va stabili un calendar propriu de acordare a burselor 

pe care îl va comunica Comisiei de acordare a burselor pe universitate (excluzând vacanţele). 
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Anexa nr. 3 

 

Model cerere de acordare a bursei sociale / sociale ocazionale / de performanţă / specială 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA               Avizat secretariat 

FACULTATEA DE LITERE  

Nr.____________/ ____________________      

 

Către conducerea facultăţii 

 

 Subsemnatul ___________________________________, student la program de studiu 

a ______________________________, anul de studiu ________, buget             taxa      

CNP _________________________________, telefon _________________________ 

vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei burse__________________, pentru anul univ. 

______________________, semestrul _____.  

 Menţionez că până în prezent: 

 NU  am beneficiat/beneficiez de bursă 

 

DA  am beneficiat/beneficiez de bursă: tip _______________  

la facultatea ..................................... programul de studii ..................... 

universitatea ..................................... 

  pentru un număr de ..................semestre. 

Anexat ataşez următoarele documente (pentru bursa socială/socială ocazională/ de 

performanţă/specială): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

Oradea, _____________       Semnătura 

_______________________ 
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Anexa nr. 4 

Model declaraţie de venituri - declaraţia de venit va fi completată individual, pe propria 

răspundere 

D E C L A R A Ţ I E       D E       V E N I T U R I 

 Venituri realizate: 

1. Salarii nete totale: 

Tata ………. lei/lună 

Mama ………. lei/lună 

Student ………. lei/lună 

 

2. Pensii: 

Tata ………. lei/lună 

Mama ………. lei/lună 

de urmaş ………. lei/lună 

 

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 

 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 -

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

Oradea, _____________         Semnătura _______________________ 
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Anexa nr. 5 

 

Criterii specifice de acordare a burselor de stimularea performanței academice la 

nivelul Facultăţii de Litere 

 

  

1. Bursele de merit 

Se acordă semestrial, studenţilor integralişti, proporţional cu numărul de studenţi din 

fiecare program şi an de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor semestrului anterior. 

Pentru anul I, semestrul I, bursele se acordă pe baza mediilor de admitere.  

Criterii de departajate în caz de balotaj sunt: 

1. Numărul de măriri de notă obținute în sesiunea ce precedă selecția;  

2. Media semestrelor anterioare celui luat în calcul pentru obţinerea 

bursei până la media de admitere. 

 

Criteriile de mai sus se aplică succesiv de la 1-2.  

 

2. Bursele de performanţă 

Facultatea de Litere acordă semestrial, la cerere, studenţilor integralişti cu media 

10,00, burse de performanţă în urma recunoaşterii performanţelor școlare și științifice 

deosebite, începând cu anul al doilea de studii de licență și anul I de studii de masterat. Se vor 

lua în calcul mediile şi activităţile din semestrul anterior depunerii cererii.  

 

Criterii de acordare a burselor de performanţă pentru programele de licență: 

A. Rezultate deosebite la învăţătură și activități științifice  

Condiție obligatorie - media 10.00. Condițiile suplimentare pentru departajare sunt: 

A1. lucrări susţinute la conferinţe naţionale 5 pct/lucrare. 

A2. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din ţară 5 pct/ lucrare. 

A3. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din străinătate 10 pct/ lucrare. 

A4. lucrări publicate în reviste neindexare BDI 5 pct/ lucrare. 

A5. lucrări publicate în reviste indexare BDI 10 pct/ lucrare. 

A6. activităţi în domeniul de studiu dovedite prin atestate, diplome, certificate, 

adeverinţe (organizarea de activităţi culturale de profil; organizarea de 

concursuri tematice; obtinerea de premii/distincții la competiţii şi concursuri 

naţionale şi internaţionale oficiale; implicarea în organizarea conferinţelor 

ştiinţifice; implicarea în proiectele Facultății de Litere) la care reprezintă UO, 

respectiv FLitere; 2 pct./activitate. 

 

B. Activități extracurriculare/voluntariat 

B1. reprezentant FLitere în structurile de conducere ale UO (3 pct.) 

B2. membru în Consiliul FLitere (3 pct.) 

B3. activităţi de voluntariat în cadrul Facultății de Litere 2 pct./activitate; 

B4. Promovare a imaginii FLitere în mass-media sau alte instituţii şi 
organizaţii 2 pct./acţiune de promovare; 
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Formula utilizată pentru calcularea indicatorului de performanță la studenții înscriși la 

programele de licență este următoarea: 

 

KP licență = (A1+A2+A3+A4+A5+A6)x 0,6 + (B1+B2+B3+B4) x 0,4 

 

Acordarea burselor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor realizate. În caz 

de egalitate se vor aplica criteriile de departajare de la bursele de merit. 

 

Criterii de acordare a burselor de performanţă pentru programele de masterat: 

Rezultate deosebite la învăţătură (cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui 

program de studii – media 10.00) 

A. Activităţi ştiinţifice: 

A1. lucrări susţinute la conferinţe naţionale 5 pct/ lucrare.  

A2. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din ţară 5/ lucrare pct. 

A3. lucrări susţinute la conferinţe internaţionale din străinătate 10 pct/ lucrare. 

A4. lucrări publicate în reviste neindexare BDI 5 pct/ lucrare. 

A5. lucrări publicate în reviste indexare BDI 10 pct/ lucrare. 

 

B. Activități extracurriculare/voluntariat 

B1. reprezentant FLitere în structurile de conducere ale UO (3 pct.) 

B2. membru în Consiliul FLitere (3 pct.) 

B3. activităţi de voluntariat inițiat la nivelul Facultății de Litere 2 

pct./activitate; 

B4. promovarea imaginii FLitere în mass-media sau alte instituţii şi organizaţii 
2 pct./acţiune de promovare; 

 

Formula utilizată pentru calcularea indicatorului de performanță la studenții înscriși la 

programele de masterat este următoarea: 

 

KP masterat  = (A1+A2+A3+A4+A5)x 0,9 + (B1+B2+B3+B4) x 0,1 

 

3. Bursele de performanţă ocazională 

Se acordă la cerere, o dată pe semestru, pentru o performanță, care nu a fost deja 

recompensată prin alte forme de finanțare de la stat, studenţilor care dovedesc îndeplinirea 

următoarele criterii: 

a) Participarea cu referat la conferințe/simpozioane, premii la concursuri de profil / 

acțiuni culturale; – 10 puncte 

b) au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite la nivel naţional sau 

internaţional sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare – 6 puncte 

c) în proiecte şi de voluntariat în favoarea FLitere dovedite prin atestate, diplome, 

certificate, adeverinţe etc.; - 2 puncte 



21 

 

d) promovează imaginea FLitere în mass-media şi alte instituţii şi organizaţii; - 2 

puncte 

 

Se acordă studenților cu media de min. 9,70 pe semestrul anterior depunerii cererii.  

Criteriile trebuie îndeplinite cumulativ, iar departajarea se va face prin 

punctajul acordat de comisie pe baza documentelor depuse alături de cererea de 

solicitare a bursei.   

 

 


