Metodologia proprie de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material
pentru studenții
Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
valabilă cu semestrul II al anuluiuniversitar 2016-2017
Lista actelor normative care stau la baza fundamentării Metodologiei proprii de acordare
a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării:
- Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din
Universitatea Oradea
- LEN nr. 1/ 2011;
- Legeanr. 235 / 2010;
- O.M.E.C.T.S. nr. 3890/2011-Norme metodologice de aplicare a Legiinr. 235/ 2010;
- H.G. nr. 769 / 2005;
- O.M.E.C. nr. 3890/2011-Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769 / 2005;
- Legeanr. 263/ 2010;
- Legea nr.287/2009.
- OMEN nr.3392/2017
- Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și
cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență din 27.02.2017
1.Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate 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 cadrul facultăţii.
2.Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de studii.
3.Un student nu poate beneficia simultan de bursă de performanţă şi de merit, dar are
dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare, excepţie sunt studenţii care beneficiază de
bursă socialã, ei pot primi şi orice alt tip de bursã reglementată în Regulamentul de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea Oradea.
4.Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor
didactice, prin care se înţelege: cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni
de examene (nu se include sesiunea de restanţe şi mãriri). În cazul anumitor categorii de burse
sociale (orfani de unul sau ambii părinţi, persoanele provenite din centrele de plasament, cauze
medicale) acestea se acordă şi pe perioada vacanţelor.
5.Beneficiarii burselor acordate sunt studenţii la învăţământul universitar nivel licenţă şi
master învăţământ cu frecvenţă, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă.
6.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.
7.Condiţia minimală de acordare a bursei este îndeplinirea de către student a criteriilor de
înscriere în anul universitar următor (în conformitate cu Regulamentul ECTS în vigoare).
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8.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 minimum 15 zile
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora.
9.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 regulamentului.
10.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 regulamentului.
11.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.
12.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.
13.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.
Din fondurile alocate de Universitatea din Oradea (UO), facultatea poate acorda:
1. BURSE DE MERIT
2.BURSE DE PERFORMANŢĂ
3. BURSE DE AJUROR SOCIAL
4. BURSE SOCIALE OCAZIONALE
5. BURSE SPECIALE
6. BURSELE PENTRU ETNICI ROMÂNI, BURSIERI AI STATULUI ROMÂN
1.BURSA DE MERIT se acordã începând cu anul întâi de studiu, pe baza mediilor
obţinute în semestrul precedent, iar pentru studenţii înscrişi în anul I de studiu, se va lua în calcul
media examenului de admitere.
Bursele de meritse acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură în ordinea
descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de
învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.
Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul
de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză.
În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii
meniului ales pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în calcul
disciplinele şi creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a
bursei.
În cazul în care studentul realizează peste 30 de credite, cu respectarea condiţiei de
obţinere, iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare,
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acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate
disciplinele respective, potrivit planului de învăţământ.
Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un
singur semestru.
În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare
în ordinea următoare:
- media pe semestrul precedent;
- nota obţinută la materia 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. In situaţia în care există mai multe discipline cu
acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;
- notele obţinute la materiile facultative.
2.BURSA DE PERFORMANŢÃ se acordă la cererea studentului (Anexa 3 din
Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din
Universitatea Oradea) începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor
de către instituţiile de învăţământ superior, semestrial (fără vacanţe), dar nu mai mult de
finalizarea studiilor.
Bursele de performanţã se pot acorda studenţilor care au obţinut rezultate deosebite la
învăţătură, respectiv au media ponderată 10 (zece) pe două semestre consecutive şi se încadrează
în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
a)au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, activităţi extracurriculare,
activităţi de voluntariat în folosul facultăţii /universităţii;
b)alte situaţii stabilite de universităţi prin metodologiile proprii ale facultăţilor.
3.BURSA DE AJUTOR SOCIALse acordă la cererea studentului(Anexa 3 din Regulamentul de
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea
Oradea),pe întreaga durată a unui semestru universitar, pa baza documentelor justificative pentru
determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului.
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 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;
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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 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.
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) 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 de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul,
adevenrinţă din centrul de plasament, etc;
d) 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;
e) declaraţie pe propria răspundere (anexa 4).
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Pentru acordarea burselor sociale, în metodologia proprie nu este prevăzut niciun criteriu
academic, în afara celui de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul ECTS în vigoare).
4.BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
Studenţii pot beneficia pe bazã de cerere (Anexa 3 din Regulamentul de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea Oradea) şi
documente justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă
studentul mai beneficiază de altă categorie de bursã, şi anume:
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 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de
bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional.
Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student o datã pe semestru;
2.Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui 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;
3.Bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se acordă o
singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
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.
5.BURSA SPECIALĂ se acordă, din fonduri de la bugetul de stat şi din taxele de
scolarizare în valută, pe bazã de cerere (Anexa 3 din Regulamentul de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea Oradea) şi documente
justificative, în baza Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii din Universitatea Oradea,studenţilor care au obţinut rezultate deosebite la
învăţătură, respectiv au media ponderată 10 (zece) pe două semestre consecutive şi se încadrează
în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
- Publicare unui articol ştiinţific: reviste locale – 5 puncte; reviste naţionale – 7 puncte;
reviste internaţionale - 10 puncte.
- Participare la sesiuni ştiintifice: locale-5 puncte; nationale-7 puncte; internationale-10
puncte.
- Participare la concursuri cu obtinerea de premii: nationale-7 puncte; internationale-10
puncte.
- Participarea în echipe de cercetare/programe/contracte:nationale - 4 puncte;
internationale-7 puncte.
Bursele speciale se acordă pe o perioada de un an universitar (inclusiv vacanţe), dar nu
mai mult de finalizarea studiilor.
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6. BURSELE PENTRU ETNICI ROMÂNI, BURSIERI AI STATULUI ROMÂN
Studenții etnici români pe Cont Propriu Nevalutar (CPNV) (bursieri ai statului român
fără taxă de școlarizare și fără bursă) pot beneficia de burse pentru stimularea performanței
academice, pe baza metodologiilor facultăților (cu excepția burselor sociale).
Studenţii din toate ciclurile de invătământ din Republica Moldova si din Ucraina,
studenţii de origine etnică 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 in Hotărârea Guvernului nr.844/2008
Aceste burse se suspendă, în cazul nepromovării şi înscrierii în acelaşi an universitar,
urmând ca aceasta să poată fi redobandită, în anul de studiu următor, după promovarea anului, cu
condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic.Pe perioada
suspendării bursei studenţii înscrişi în acelaş an de studiu vor suporta cheltuielile de
scolarizare.Studenţii care promoveaza pe baza sistemului de credite transferabile primesc bursa
pentru anul promovat pe durata normală a studiilor.
Bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de
primavară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.
Tipul, cuantumul burselor începând cu semestrul II al anului universitar 2016/2017,
se regăseşte în Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii din Universitatea Oradea.
Comisia de atribuire a burselor la nivel de facultate are ca și componență:
- Președinte: Prodecan responsabil cu probleme sociale și studenți
- Membrii: Studenții din Consiliul Facultății
Secretar Șef Facultate
Invitați: student/studenți membri a Senatului Universității/asociație studențească
Metodologia proprie de acordare a burselor a primit avizul Consiliului Facultății din data de
04.05.2017 .
Prodecan,
Prof.univ.dr. Gabriel Moisa
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