Bine ai venit, dragă bobocule!
Viaţa ta de student începe azi.
Eşti pregătit să-ţi petreci cei mai frumoşi ani din viaţa ta ca student la
UO? Aici vei lega cele mai frumoase prietenii şi vei trăi cele mai frumoase
amintiri.
Ştim că te simţi uşor stingher, ai emoţii şi eşti curios să ştii ce te
aşteaptă, aşa că noi te vom ajuta să te acomodezi cu viaţa de student şi am creat,
special pentru tine, un ghid în care vei găsi toate informaţiile de care ai nevoie.
În prima ta zi de facultate te vor aştepta colegii şi viitorii tăi profesori.
Tu eşti important pentru noi.
Sperăm ca acest ghid să-ţi fie de folos.
Nu uita: cariera ta începe din prima zi de facultate!

Îţi dorim să te bucuri de anii de studenţie!
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Despre Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea este o instituţie de
învăţământ superior completă, care integrează în sine 15 facultăţi și oferă 109
de programe de licenţă, 80 de programe de master şi 12 domenii de doctorat.
Oferta educaţională a Universităţii din Oradea este foarte variată şi, prin forme
diferite de învăţământ, reflectă complexitatea unor domenii moderne.
Cariera ta poate să înceapă ca student la UO, apoi ca masterand şi
doctorand.
Activitatea didactică şi de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea
se desfăşoară într-un cadru universitar corespunzător programelor de studii şi
numărului de studenţi. Aflat într-o continuă extindere şi modernizare,
patrimoniul asigură standarde înalte pentru desfăşurarea procesului de
învăţământ de calitate, în concordanţă cu cerinţele ARACIS.
În prezent Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ
superior de stat (publică) acreditată, având calificativul acordat de către
ARACIS: GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, cel mai înalt grad de
calificare atribuit unei instituții de învățământ superior.
Universitatea din Oradea a devenit, prin studenţii săi, o forţă a
învăţământului naţional şi European.
Universitatea din Oradea este locul unde pasiunile se regăsesc!
Te felicităm că ai ales să fii student la UO!

Conducerea Universității din Oradea
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Consiliul de administraţie este structura care asigură conducerea
operativă a Universităţii din Oradea şi este formată din rector, prorectori,
directorul Consiliului de Studii Universitare de Doctorat, decani, directorul
general administrativ, directorul economic şi un reprezentant al studenţilor.
Misiunea sa este de a aplica deciziile strategice ale Senatului Universitar.
În calitate de structură de conducere executivă a Universității din
Oradea, Consiliul de Administrație își exercită atribuțiile conform misiunii sale
care presupune: eficiență managerială și financiară, transparență și echitate;
răspundere publică, garantarea libertăţii academice și susținerea
autonomiei universitare, în condițiile reglementate legal.
- Rectorul este persoana care conduce, din punct de vedere ştiinţific şi
administrativ, o instituţie de învăţământ superior. Este ordonatorul de
credite și reprezentantul legal al Universităţii.
- Prorectorii sunt numiţi de către Rector şi au atribuții care le sunt
delegate de către Rector. Problemele studenţeşti sunt coordonate de
Prorectorul responsabil de servicii studenţeşti şi vizibilitate.
- Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi de
conducerea operativă a facultăţii.
Senatul UO reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for
de decizie şi deliberare la nivelul universităţii şi este compus din 75% personal
didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii
senatului universitar, fără excepţie, sunt stabiliţi prin votul universal, direct şi
secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor
studenţilor. Fiecare facultate va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe
cote-părţi de reprezentare stipulate în Carta universitară.
Pentru că este imposibil ca toţi studenţii Universităţii din Oradea
să-şi exprime opiniile concomitent, interesele acestora sunt aduse la
cunoştiinţa conducerii prin reprezentanţi.
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* Cine te reprezintă?
Opinia ta şi a colegilor tăi studenţi contează! Ea va fi exprimată de către
reprezentanţii studenţilor autorizaţi sau prin sondaje validate. Opiniile şi ideile
tale constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a
proceselor educaţionale, de cercetare şi administrative din cadrul universităţii.
Studenţii senatori vor reprezenta fiecare cauză, fiecare drept, fiecare
proiect şi orice alt interes al studenţilor, cu mândrie şi hotărâre. Ei sunt membri
studenţi care te reprezintă în cel mai înalt for universitar şi se vor asigura că
opinia şi ideile tale contează. Vor lupta pentru implementarea lor. De ce? Pentru
că ei reprezintă punctul central şi în acelaşi timp o modalitate de autocontrol, de
evaluare şi îmbunătăţire a procesului educaţional.
Studenţii de la toate ciclurile de studii universitare şi formele de
învăţământ sunt reprezentaţi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul universitar în
proporţie de 1/4 din numărul membrilor structurilor amintite, conform legii. În
funcţie de norma de reprezentare, studenţii îşi aleg reprezentanţii lor în aceste
structuri.
Studenţii senatori vor lupta pentru tine. Ai o problemă? Sau poate vrei doar
să-i cunoşti personal, ia legătura cu ei pe site:
https://www.facebook.com/SSenatoriUO/
şi
E-mail: voceatainuo@gmail.com.
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Facultățile Universității din Oradea
FACULTATEA DE ARTE
Contact: tel. 0259 408 129, e-mail: lbobu@uoradea.ro, web site: www.arte-oradea.ro
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ
Contact: tel. 0259 422 421, e-mail: arhicon@uoradea.ro, web site: www.arhiconoradea.ro
FACULTATEA DE DREPT
Contact: tel. 0259-479980, e-mail: law@uoradea.ro, web site: www.drept-oradea.seval.ro
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
Contact: tel. 0259 408 124, e-mail: nfeflea@uoradea.ro, web site:
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Contact: tel. 0259 408 104, e-mail: dpuscas@uoradea.ro, web site: http://electroinf.uoradea.ro/
FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
Contact: tel. 0259 408 106, e-mail: mghete@uoradea.ro, web site: http://iemi.uoradea.ro
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
Contact: tel. 0259 408 141 E-mail: imt@uoradea.ro, web site: http://imt.uoradea.ro/
FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
Contact: tel. 0259 408 167, e-mail: secretariat@igri.ro, web site: http://irispsc.igri.ro/
FACULTATEA DE LITERE
Contact: tel. 0259 408 178, e-mail: litere@uoradea.ro, web site: http://litere.uoradea.ro/
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Contact: tel. 0259 415 680, e-mail: medfarm@uoradea.ro, web site: http://medfarm.uoradea.ro/
FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
Contact: tel. 0259 408 273, e-mail: protmed@uoradea.ro, web site: http://protmed.uoradea.ro/
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Contact: tel. 0259 408 161, e-mail: mstefan@uoradea.ro,
web site: http://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Contact: 0259 408 276 e-mail: steconomice@uoradea.ro web site: http://steconomice.uoradea.ro/
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Contact: tel. 0259 408 439, e-mail: contact@socioumane.ro web site: http://www.socioumane.ro/
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”
Contact: tel. 0259 408 182, e-mail: difrim@uoradea.ro, web site: http://teologie.uoradea.ro/
Dacă vrei să profesezi în domeniul învăţământului, poți opta pentru modul
pshihopedagogic în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) al
Universității din Oradea. Înainte de toate, trebuie să ştii că este facultativ și gratuit. Modulul se
poate efectua doar începând cu anul I de studii, cursurile se fac timp de 2 ani.
Pentru informații și detalii privind modulul psihopedagogic poți contacta D.P.P.D. la nr.
de telefon 0259 408148 sau la adresa de e-mail dpppd@uoradea.ro.
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* Tu ştii ce drepturi ai?
Ca student al Universității din Oradea beneficiezi de drepturile conferite
conform Legii Educației Naționale 1/2011, Ordinul MECTS 3666/2012 și
reglementările interne ale Universității din Oradea.
Ca student la UO ai dreptul:

să fii informat şi să beneficiezi de consiliere academică, profesională şi
socială;

să ai un îndrumător de an care-ţi va răspunde la toate întrebările legate
de viaţa de student;

să utilizezi laboratoarele, sălile de curs şi seminarii, biblioteca şi sălile
de lectură, precum şi toate mijloacele puse la dispoziţie de Universitatea din
Oradea pentru pregătirea profesională şi activităţile cultural-sportive;

să primeşti burse în conformitate cu normele legale şi cu regulamentele
stabilite de Universitatea din Oradea şi legislaţia în vigoare;

să alegi şi să fii ales în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii;

să beneficiezi de burse de mobilitate;

să fii cazat în cămine şi să iei masa la cantina universităţii în condiţiile
prevăzute de regulamentele în vigoare;

la suporturi de curs gratuite;

să participi la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea
formaţiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare,
cluburilor studenţeşti, la activitatea sportivă universitară de masă şi de
performanţă din cadrul universităţii, cluburilor şi asociaţiilor sportive
universitare.

la transfer de la o universitate la alta, ai acces la programe de mobilitate
internă sau externă şi la regulamente și alte documente ale instituției la care
studiezi, ai dreptul de a întrerupe și de a continua studiile conform legislației
în vigoare, de a contesta notele obținute la examene, de a fi evaluat corect și
egal de către comisia de examen, etc.;

să faci parte din organizaţii studenţeşti.
Toate drepturile le vei găsi în Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului
https://www.uoradea.ro/Drepturile+si+obligatiile+studentilor.



Info Student

7

Dar...eşti obligat:

să respecţi Carta, regulamentele şi deciziile Universităţii din Oradea;

să respecţi integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale pusă la
dispoziţia studenţilor de către universitate;

să respecţi obligaţiile ce-ţi revin potrivit planului de învăţământ şi a
programelor universitare;

să respecţi standardele de calitate stabilite de UO;

să respecți ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul
universităţii cât şi în afara acesteia şi ești responsabil pentru întregul tău
comportament;

să respecți curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;

să foloseşti în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite,
facilităţile şi subvenţiile primite;

să respecţi codul de etică şi deontologie universitar;

să respecţi programul de învăţământ;

să-ţi verifici situaţia şcolară la sfârşitul fiecărui an universitar;

să achiți în termen taxele stabilite. Taxele de școlarizare se pot achita
integral sau în trei rate egale pe parcursul anului universitar (prima rată –
termen limită 15 octombrie; a doua rată – termen limită 10 ianuarie; a
treia rată – termen limită 31 mai). Taxele de școlarizare se pot achita la
Biroul de Taxe din campusul UO, prin virament bancar sau numerar la
Banca Transilvania. Studenții UO pot beneficia în anumite condiții de
scutirea, reducerea și eșalonarea taxelor de școlarizare. Tot ce trebuie să știi
privind taxele de la Universitatea din Oradea, este disponibil la adresa
https://www.uoradea.ro/Taxe+de+scolarizare și te poți adresa îndrumătorului
de an/secretariatului facultății pentru orice detalii și/sau nelămuriri.
* Important: taxele de școlarizare trebuie achitate la termen pentru că
altfel nu ți se va permite accesul la examene!
Pentru a-ţi cunoaşte mai bine drepturile şi obligaţiile citeşte Codul
drepturilor şi obligaţiilor studentului disponibil online la adresa:
https://www.uoradea.ro/Drepturile+si+obligatiile+studentilor.
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* Ce se întâmplă după admitere?
Următorul pas după finalizarea înscrierilor la Universitatea din Oradea este
înmatricularea sub număr matricol unic, valabil pentru întreaga perioadă de
şcolarizare la facultatea pentru care ai fost acceptat. Odată cu înmatricularea
fiecare student încheie și semnează următoarele contracte:
 Contractul de studii universitare, valabil pe toată durata de şcolarizare,
încheiat cu universitatea, reprezentată prin rector;
 Contractele anuale de studii încheiate cu facultatea, care cuprind în
mod obligatoriu disciplinele (obligatorii, opţionale şi facultative)
contractate de către fiecare student, compuse din discipline ale planului de
învăţământ specifice anului de studii în care eşti înscris, discipline
nepromovate din anul/anii anteriori, pentru care doreşti să îţi refaci
activitatea şi eventuale discipline pentru care doreşti să obţii credite în
avans. Contractele anuale de studii reprezintă cererile de înscriere într-un
an de studii.
* Ce documente vei primi de la Secretariatul Facultăţii?
La înmatriculare se eliberează fiecărui student următoarele documente:
 carnetul de student - serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în
care ţi se cere să faci dovada calităţii de student. În carnetul de student se înscriu
toate notele la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Ca student
ai obligaţia să prezinţi carnetul cadrului didactic examinator;
 legitimaţia de student pentru reducere transport (numai pentru
studenții de la învăţământ cu frecvenţă cu vârsta sub 26 de ani) - doar cu ea poți
beneficia de reducere pentru transportul în comun, indiferent dacă ești la taxă
sau la buget;
Important!
Legitimaţia şi carnetul de student se vizează de către secretariatul
facultăţii la începutul fiecărui an universitar. În documentele studentului nu sunt
admise corecturi sau introduceri de date nereale, acestea constituind fals în acte
publice şi se sancţionează ca atare.
În cazul pierderii documentelor personale se eliberează un duplicat,
după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor stabilite de senat. În caz
de transfer, retragere definitivă sau exmatriculare, secretariatul facultăţii va
retrage aceste acte.
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*Ce este sistemul de credite transferabile (ECTS)?
Creditele
de
studiu
transferabile constau în cantitatea
de
muncă
necesară
pentru
finalizarea de către student a unei
unităţi
componente
a
unei
discipline din cadrul unui program
de studii universitare.

Creditele reflectă cantitatea (volumul) de muncă, sub toate
aspectele ei (curs, seminar, lucrări practice, laboratoare, proiect, studiu
individual, practică etc.), investită de student pentru promovarea
examenului corespunzător disciplinei. Ele nu măsoară calitatea învăţării şi
nici importanţa disciplinei.
Sistemul de credite transferabile permite recunoaşterea de către o altă
instituţie de învăţământ superior a cursurilor pe care le-ai urmat în altă instituţie
de învăţâmant superior din ţară sau din străinătate.
Creditele alocate unei discipline – prin planul de învăţământ – sunt
obţinute de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin obţinerea
notei minime 5 (cinci) sau prin obţinerea calificativului „admis”. Creditele
acordate unei discipline nu se pot obţine în etape.
În conformitate cu ECTS numărul de credite alocate disciplinelor
obligatorii şi opţionale este de 60 pe an universitar (30 pe semestru). Pentru a
promova în an universitar superior trebuie să acumulezi minim 30 de credite.
Din Contractul anual de studii pe care l-ai primit la începutul
anului universitar poți afla câte credite sunt atribuite pentru fiecare
disciplină pe care o vei studia.
Dacă vrei să afli mai multe informații utile pentru parcursul tău școlar
în cadrul Universității din Oradea poți citi Regulamentul privind activitatea
profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS) disponibil la adresa:
https://www.uoradea.ro/display10296.
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Prezenţa la cursuri şi examinarea
Ai obligaţia să frecventezi toate activităţile de instruire (cursuri, seminarii,
laboratoare, activităţi practice, proiecte, stagii etc.).
Atenţie! Frecvenţa la activităţile de laborator, proiecte, stagii etc., cu statut
obligatoriu, se va consemna în jurnalul de prezenţă, eliberat de către secretariatele
facultăţilor, sub semnătura cadrului didactic care desfăşoară aceste activităţi.
Sunt considerate absenţe motivate cazurile medicale (dovedite prin adeverinţă
medicală), participări la manifestări sportive de performanţă, manifestări ştiinţifice,
cultural-artistice şi alte cazuri deosebite aprobate de către decanul facultăţii
De ce este important să frecventezi toate activităţile de instruire?
Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg parcursul
studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice, al proiectelor şi al altor forme
prevăzute în planurile de învăţământ (verificare pe parcurs – VP), precum şi prin
examene şi colocvii, care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu structura
anului universitar.
Când are loc examinarea? Într-un an universitar sunt două sesiuni de
examene şi trei sesiuni de restanţe, iar tu te poţi prezenta la examen de două ori la
fiecare disciplină ce figurează în Contractul anual de studii pentru acel an universitar, o
dată în sesiunea de examene programată la finele fiecărui semestru şi o dată în sesiunea
de restanţe programată pe durata unei săptămâni la sfârşitul fiecărei sesiuni de examene
sau în sesiunea de restanţe din toamnă. Absența la examen se consideră restanță.
La cerere, studenții, indiferent de anul de studiu, au dreptul la o a treia
examinare (refacerea examenului) cu taxă, dacă s-au prezentat la examenul din sesiunea
de restanță, dar nu l-au promovat.
Dacă încerci să promovezi examenul prin fraudă, poţi fi exmatriculat.
Dacă nu eşti mulţumit de nota pe care ai primit-o poţi participa la examenele
pentru mărire de notă. Acestea pot fi susţinute în sesiunea de restanţe din iarnă –
pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele semestrului I, în sesiunea
de restanţe din vară - pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele
semestrului II, şi în sesiunea de restanţe din toamnă – pentru examenele promovate în
sesiunile de examene sau în sesiunile de restanţe anterioare. Nu se admit cereri de
mărire a notei pentru examenele promovate în sesiunea de restanţe curentă.
Poţi oricând să verifici situaţia ta şcolară online în platforma UniWeb
utilizată de Universitatea din Oradea (https://studinfo.uoradea.ro/). Pentru detaliile
privind accesul în contul tău te rugăm să te adresezi secretariatului facultăţii sau
îndrumătorului de an.
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Structura anului universitar 2017 – 2018
La facultate, activitatea se împarte în 2 semestre a câte 14 săptămâni de
cursuri, urmate de câte o sesiune de examene și o sesiune de restanțe. A treia
sesiune de restanțe este programată în luna septembrie după vacanța de vară.
SEMESTRUL I
Perioada
Activitatea
Nr. săptămâni
de la data până la data
Activitate didactică
02.10.17
22.12.17
12 săptămâni
Vacanţă de Crăciun
25.12.17
05.01.18
2 săptămâni
Activitate didactică
08.01.18
19.01.18
2 săptămâni
Sesiune de examene
22.01.18
10.02.18
3 săptămâni
Vacanţă
12.02.18
16.02.18
1 săptămână
Sesiune de restanţe şi măriri de note 1 săptămână
19.02.18
24.02.18
SEMESTRUL II
26.02.18
09.04.18
16.04.18
11.06.18
02.07.18
09.07.18
03.09.18
10.09.18

06.04.18
13.04.18
08.06.18
30.06.18
07.07.18

Activitate didactică
Vacanță de Paște
Activitate didactică
Sesiune de examene
Sesiune de restanţe şi măriri de note

6 săptămâni
1 săptămână
8 săptămâni
3 săptămâni
1 săptămână

Practică + Vacanţa de vară

08.09.18
15.09.18

Sesiune de restanţe şi măriri de note
Sesiune de restanţe şi măriri de note

Zile libere, conform Codului Muncii:
 joi 30.11.2017, Sfântul Andrei;
 vineri 01.12.2017, Ziua Națională;
 miercuri 24.01.2018, Ziua Unirii Principatelor Române;
 luni 02.04.2018, Paștele catolic, pentru catolici;
 luni 08.04.2018, Paștele ortodox;
 marți 01.05.2018, Ziua muncii;
 luni 28.05.2018, a doua zi de Rusalii;
 vineri 01.06.2018.

1 săptămână
1 săptămână
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* Ce avantaje ai dacă eşti un student?
Dacă eşti student UO beneficiezi de multe avantaje, iar unul dintre
acestea este obţinerea unei burse.
dacă eşti preocupat de studiu şi vei obține rezultate bune la
examene, dacă te implici în activități extracurriculare și de voluntariat
vei putea beneficia de burse de performanţă, de merit, speciale sau
burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări
ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive.
În situaţia în care ai nevoie de ajutor financiar sau ai probleme
grave de sănătate sau o situație socială nu tocmai bună, dorim să venim
în sprijinul tău şi-ţi vom putea oferi, conform unor criterii stabilite de
UO, burse de ajutor social permanente sau ocazionale.
Pentru a afla ce pași trebuie să urmezi pentru a primi una din bursele
oferite de Universitatea din Oradea poți să te adresezi secretariatului facultății
pentru informații și poți consulta site-ul UO – secțiunea Info studenți la adresa
https://www.uoradea.ro/Burse.

Mobilităţile internaţionale
Dacă îţi place să călătoreşti, să socializezi, să înveţi şi să experimentezi,
precum şi să acumulezi cunoştinţe noi, ai şansa să faci acest lucru prin
intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României,
CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din
străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor
la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo.
Departamentul de Relații Internaționale (DRI) are rolul de a
promova și administra colaborările internaționale ale Universității din Oradea.
În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin
programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte
de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.
Mai multe informaţii poţi afla accesând site-ul UO la secțiunea
Parteneriate/Relații Internaționale (https://www.uoradea.ro/Despre+noi) sau
contactând DRI la tel. 0259 408183 sau e-mail dri@uoradea.ro.

Taberele studențești
Ca student pot să mergi în taberele de vară la munte sau la mare
organizate prin Ministerul Tineretului și Sportului. Pentru a beneficia de
acest drept trebuie să îndeplineşti nişte condiţii. Dacă vrei să ştii care sunt
acestea urmărește cu atenție avizierul și site-ul facultății și al UO în luna iunie
pentru a vedea unde trebuie să depui cererea și dacă ai primit un loc.
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* Ce facilităţi îți oferă Universitatea din Oradea?
Biblioteca Universităţii din Oradea situată în campusul universității
îți oferă servicii de calitate. Toţi studenţii beneficiează de permis de bibliotecă
gratuit şi viză anuală gratuită pe toată perioada anilor de studiu. Totodată, poți
beneficia de catalogul informatizat – OPAC, atât la sediul bibliotecii, cât şi
on-line pe site-ul bibliotecii: www.uoradea.ro – Cercetare – Biblioteca.
Studenţii noştri au acces liber la raft pentru consultarea publicaţiilor din
sălile de lectură ale bibliotecii. De asemenea, au posibilitatea de prelungire a
termenului de împrumut la sediul bibliotecii sau telefonic la nr.: 0733 055 557.
Biblioteca Universităţii din Oradea oferă studenţilor serviciu gratuit de
împrumut interbibliotecar de publicaţii. Accesul la internet la sălile de lectură
este nelimitat şi gratuit.
Programul bibliotecii: Luni – Vineri 08.00 – 20.00;
Sâmbătă 09.00 – 13.00.
Căminele Universităţii din Oradea – dacă nu eşti din Oradea şi eşti
student la UO, poţi alege să stai într-unul din cele 3 cămine situate în campusul
UO sau căminul situat pe str. Poeniței, nr. 25.
Toate cele patru cămine studenţeşti sunt dotate la nivelul cerinţelor
actuale. Poți fi cazat într-una din camerele cu 3, 4 sau 5 locuri și îți oferim acces
internet și tv gratuit în fiecare cameră.
Repartizarea locurilor în cămine se face de către fiecare facultate în
parte. Cererile de cazare se depun la secretariatul facultăţii începând cu luna
iunie până la data de 19 septembrie pentru studenţii din ani superiori, iar
pentru studenţii anului I licenţă şi masterat în momentul confirmării locurilor.
Cazarea efectivă în cămin a studenţilor se face de către Comitetul de
Administrare al Căminului. Activitatea de cazare se va finaliza înainte de
prima zi a noului an universitar.
În limita locurilor rămase disponibile, cazarea se realizează pe tot
parcursul anului, cererile de cazare fiind înregistrate la registratura universităţii
şi depuse la biroul Prorectorului responsabil cu serviciile sociale şi vizibilitate.
Mai multe informaţii poţi afla accesând site-ul UO www.uoradea.ro,
secțiunea Studenți - Info studenți – Cazare în căminele studențești
(https://www.uoradea.ro/Cazare+in+caminele+studentesti) sau adresându-te
secretariatului facultății.
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Cantina studențescă - este unul dintre cele mai grozave lucruri de
care un student poate beneficia. Meniul oferit la cantina UO este variat și
gustos, iar costurile sunt studenţeşti. Aici se pot organiza şi petreceri sau
evenimente studenţeşti. De asemenea cantina îşi va mări capacitatea cu o terasă
care-i aşteaptă pe studenţi să se relaxeze într-un cadru primitor.
Cantina este situată în campusul principal UO. Masa poate fi servită
de luni până vineri între orele 09.00 - 15.00, iar meniul zilnic poate fi
consultat on-line accesând site-ul UO www.uoradea.ro, secțiunea Studenți - Info
studenți – Cantina UO (https://www.uoradea.ro/Cantina+UO).
Baza sportivă are o dublă destinaţie, constituind locul de
desfăşurare al activităţilor didactice, cercetare pentru studenţii UO şi de
agrement, de practicare a sportului pentru studenţii şi angajaţii din cadrul
universităţii.
Activităţile de învăţământ, sportive de performanţă şi de agrement se
pot desfăşura pe baza sportivă, atât în sălile de sport – sală de jocuri sportive,
sală de atletism, sală de gimnastică, sală de aerobic, sală de fitness, poligon tir
sportiv, cât şi pe terenurile de sport în aer liber – teren de fotbal cu iarbă şi
sintetic, pistă de alergare, teren de volei, tenis, beach-volley, baschet şi handbal.
Accesul pe baza sportivă se poate face cu respectarea programului
activităţilor didactice şi sportive de performanţă.
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* Cui te adresezi dacă ai întrebări sau nelămuriri?
* Îndrumător de an (vei obține datele de contact ale acestuia la
începutul anului universitar) – Întreaga activitate a studenţilor este îndrumată şi
coordonată de cadre didactice desemnate de către decanate. La nivelul grupei de
studenţi se numeşte un cadru didactic îndrumător de grupă cu care fiecare
student trebuie să ţină o legătură permanentă, atât pentru asigurarea celor mai
bune condiţii de pregătire profesională, cât şi pentru soluţionarea diferitelor
probleme didactice, de cercetare Ştiinţifică şi sociale;
* Secretariat facultate - Secretariatul reprezintă un important canal
informaţional în cadrul fiecărei facultăţi, fiind, atât intermediar în transmiterea
de informaţii, cât şi emiţător de informaţii. Secretariatul are rolul de interfaţă
între conducerea academică a universităţii/facultăţii împreună cu cadrele
didactice, pe de o parte, şi studenţi, pe de altă parte, în ceea ce priveşte tratarea
informaţiilor şi a documentelor prin prelucrarea datelor, stocarea informaţiilor şi
întocmirea materialelor de comunicare;
* Decan - asigură managementul pentru studenţi, aprobă înscrierea şi
reînscrierea studenţilor, verifică şi semnează suplimentele la diplomă, aprobă, în
condiţiile prevăzute de reglementările universităţii şi în acord cu criteriile votate
de Consiliul Facultăţii, cererile studenţilor. Pentru a te adresa decanului este
nevoie să faci o programare în prealabil la secretariatul facultății;
* Prorector responsabil cu serviciile sociale şi vizibilitate - Pentru a
te adresa acestuia trebuie să te programezi în audienţă pe baza unei cereri
depuse în prealabil la Secretariat Prorector (Tel: 0259 408 184 / Fax: 0259 432
789) şi/sau prin e-mail (loburta@uoradea.ro);
* Rector – Pentru a te adresa acestuia trebuie să te programezi în
audienţă pe baza unei cereri depuse în prealabil la Secretariat Rectorat (Tel:
0259 408 105 / Fax: 0259 432 789) şi/sau prin e-mail (rectorat@uoradea.ro).
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Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera
Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera al UO (CCSC)
se află în Campus B, birou X013.
CCSC oferă studenţilor servicii specializate de asistenţă și consiliere
în cunoașterea ofertei educaționale, a traseului de carieră, precum și asistenţă
în dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui
mai potrivit loc de muncă.
Dacă se întâmplă să ai dificultăți în managementul timpului, al
relațiilor, dificultăți de autocunoaștere, de orientare în carieră, serviciile
noastre sunt orientate pe nevoile tale, oferind un spațiu adecvat pentru
discuții confidențiale.
Fiecare consilier, (sau voluntar) al CCSC este, în același timp, un
facilitator, un consultant, un coordonator, un furnizor de informaţii, dar și
persoana de legătură între tine şi cerințele/ofertele de pe piața muncii.
Consilierul nu îţi poate impune o anumită soluție, nu te va judeca, dar, în
mod cert, te poate îndruma pentru a lua singur cea mai bună decizie! În
acest fel, te va sprijini în dezvoltarea unui sistem coerent de obiective, în
clarificarea aspirațiilor și intereselor profesionale, în identificarea propriilor
abilităţi, a punctelor tari, dar şi a celor vulnerabile.
Pentru mai multe detalii, te încurajăm să accesezi pagina noastră de
site, la adresa http://ccsc.uoradea.ro/.
De asemenea, te invităm să ne vizitezi!
Important! Serviciile de orientare şi consiliere sunt gratuite.
Programări la e-mail: csc@uoradea.ro
De ce să devii voluntar?
Ca student al UO poți să participi la acţiuni de voluntariat. Astfel vei
câştiga şi tu şi cei pe care-i ajuţi. Tu vei căpăta experienţă, un punct pozitiv
pentru CV şi posibilitatea dobândirii de credite de studii transferabile (maxim 5
credite/semestru) sau burse. Participarea studenţilor Universităţii din Oradea la
acţiuni de voluntariat se face în temeiul Legii Voluntariatului nr. 339 din 17
iulie 2006 și a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Trebuie să fii motivat, trebuie să îți dorești să te dezvolți alături de niște
oameni energici, optimiști, creativi, empatici, inteligenți și dornici să aducă o
schimbare în bine. Implică-te şi-ţi vei descoperi calităţi pe care nu credeai că le
ai!
Pentru mai multe detalii te încurajăm să contactezi Centrul de Consiliere și
Servicii privind Cariera al UO și să accesezi site-ul la adresa
http://ccsc.uoradea.ro/.
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7

Alumni Universitatea din Oradea
Alumni UO este o organizație nonguvernamentală, non-profit, apolitică,
menită să reconecteze absolvenții Universității din Oradea la spațiul academic
în care s-au format.
Scopul asociaţiei este acela de a sprijini afirmarea profesională şi
socială a membrilor săi, de a pune în valoare competenţele absolvenţilor și a
studenților Universității din Oradea, acordarea de servicii de consiliere în
carieră pentru studenţi şi absolvenţi, posibilitatea de accesare a unor programe
de dezvoltare personală și mentorat, dar şi de a contribui la promovarea
Universității.
Unde ne găsiți?
-

Universitatea din Oradea,

Campus 2, birou X013 și online pe

www.alumniuo.ro.
Date de contact: telefon: +40 747 238 762
e-mail: alumniuo@gmail.com.
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*Ce faci în timpul liber?
Te invităm să vizitezi Oradea, unul dintre cele mai frumoase oraşe din România
şi un vechi centru cultural. Situat în Nord-Vestul ţării, oraşul Oradea te aşteaptă
să retrăieşti farmecul său de belle-epoque dat de arhitectura în stil eclectic,
neoclasic sau baroc şi să te bucuri de spectacole de teatru, concerte simfonice
sau muzică de divertisment, sport sau vizite la muzee sau biserici sau să te
relalaxezi în numeroasele restaurante, cluburi sau terase.
Palatul Baroc din Oradea, cunoscut şi ca Palatul
Episcopiei Romano-Catolice este unul dintre cele mai
valoroase edificii construite în stil baroc de pe teritoriul
României.
Poţi admira vitraliile din Pasajul
Vulturul Negru simbol al oraşului, executat în atelierele
de sticlărie Neumann în 1909 şi Biserica cu lună,
monument istoric unic prin mecanismul instalat în turnul
bisericii care este astfel conceput încât luna face o rotaţie
completă în jurul axei sale, în 28 de zile, indicând astfel
fazele lunii.

Clădirea Teatrului „Regina Maria” este unul dintre cele
mai însemnate edificii de patrimoniu din Oradea. Aspectul exterior îmbină
armonios stilul neoclasic, dominant în ansamblul faţadei, cu elemente
neorenascentiste şi neobaroce, în timp ce finisajele şi ornamentele interioare se
impun printr-un accentuat ton Rococo.

Oraşul Oradea a avut o viaţă culturală intensă, începând cu a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea. La data de 23 decembrie 1923 a avut loc
adunarea generală de constituire a Societăţii Filarmonice care, în anul 1949,
devine instituţie de stat. În prezent, Filarmonica desfăşoară o bogată activitate
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muzicală în ţară şi străinătate. Muzeul Ţării Crişurilor
este unul dintre cele mai mari muzee pavilionare din
România.
Grădina Zoologică dispune de peste 650 de exemplare
de animale din peste 140 de specii. Grădina Zoologică
din Oradea este o oază ideală de odihnă şi
recreere pentru tine şi prietenii tăi.
Dealul Ciuperca rămâne unul dintre simbolurile
oraşului Oradea. Fiind o zonă de agrement
tradiţională a oraşului de unde se poate admira
panorama oraşului. Grădina publică Ciuperca
este locul ideal pentru promenada de seară.
Un alt loc de unde poţi admira panorama oraşului
este Turnul Primăriei, unul dintre cele mai
îndrăgite monumente ale oraşului. Este prevăzut
cu 4 nivele principale, dintre care trei de
panoramă. La nivelul I se află mecanismul
orologiului - numit „ceasul mamă". Orologiul de
la cota cea mai înaltă cântă la ore fixe „Marşul lui
Iancu". renascentist.
Cetatea Oradea a fost ridicată începând cu
secolul XI şi a devenit în timp o adevărată
emblemă a oraşului, individualizându-se
printr-o formă pentagonală unică în Estul
Europei. Reprezintă un monument
arhitectonic şi este una dintre puţinele
cetăţi utilizate şi în prezent pentru foarte
multe evenimente.

Dacă vrei să mergi la film, în Oradea există Cinema
Palace, cel mai nou cinematograf din Oradea, Lotus Center. Cinematograful
are cinci săli moderne, toate dotate cu proiectoare Sony Digital de ultimă
generaţie, săli în care te poţi bucura de experienţe cinematografice de excepţie.
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Complexul Wellness Termal Nymphaea este cel mai mare aquapark
din vestul ţării şi sunteţi aşteptaţi cu toţii la distracţie.

Date de contact Universitatea din Oradea
Sediul central: Str. Universităţii nr. 1, Oradea, 410087, Bihor
Telefon centrală: +40 259 432830 +40 259 408 113
Fax: +40 259 432 789
E-mail: rectorat@uoradea.ro
Pagini internet: www.uoradea.ro
Media UO - https://media.uoradea.ro
Facebook - https://www.facebook.com/UniversitateaDinOradea
Majoritatea facultăților sunt situate în campus, cu excepția:
Facultatea de Construcţii, Cadastru Şi Arhitectură - adresa: Str.
Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, cod 410058, Oradea, Romania;
Facultatea de Drept - adresa: Str. General Magheru nr. 26, cod 410048
Oradea, România;
Facultatea de Medicină Şi Farmacie - adresa: Str. Piața 1 Decembrie,
nr. 10, cod 410068 Oradea, România;
Facultatea de Protecţia Mediului: - adresa: B-dul. Gen. Magheru, nr.
26, cod 410048 Oradea, România.
Cum ajungi la UO?
Compania locală de transport (OTL) asigură linii de autobuz și
tramvai care tranzitează oraşul la intervale frecvente.
Pentru a ajunge în campusul central trebuie să iei Autobuzul 14, iar
tramvaiele îți asigură transportul spre celelalte locații ale Universității.
Nu uita că în calitatea ta de student beneficiezi de reducere la
abonamentele pentru transport în comun!
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