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DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI
Drepturile şi obligaţiile studentului sunt stipulate în Ordinul
MECTS 3666/30.03.2012 şi adoptate în regulamentul intern Codul
universitar al drepturilor si obligatiilor studentilor, HS (Hotărârea de
Senat) 10/18.06.2012, Anexa 10 şi HS 16/27.09.2012, Anexa 8.
Studenţii au următoarele drepturi:
 să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform legilor şi
hotărârilor de guvern în vigoare. Toţi cetăţenii au dreptul la
educaţie subvenţionată în totalitate de către stat, în limita
locurilor disponibile
 studentul are dreptul de a fi informat, în primele ore de curs, în
legătură cu structura şi obiectivele cursului, competenţele
generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi
examinare. Studenţii au dreptul de a participa la evaluarea
cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice şi a cadrelor
didactice;
 să utilizeze spaţiile universităţii (laboratoarele, sălile de
cursuri, proiect şi seminare, bibliotecile, sălile de lectură, baza
sportivă, etc) şi toate mijloacele puse la dispoziţie de către
universitate pentru o cât mai temeinică pregătire profesională,
în condiţiile stabilite de Senatul universităţii. Studenţii au
dreptul la acces gratuit la toate spaţiile care aparţin
universităţii, ce permit desfăşurarea de activităţi sociale,
sportive şi culturale după un program prestabilit de conducerea
instituţiei. Accesul gratuit peste programul stabilit de
universitate se poate facilita organizaţiilor studenţeşti,
grupurilor informale de studenţi, care prin activităţile
desfăşurate permit crearea unui cadru propice implicării active,
dezvoltării pe plan social, cultural şi sportiv al studenţilor din
universitate.
 să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea
formaţiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor
literare, cluburilor studenţeşti, caselor de cultură ale
studenţilor, la activitatea sportivă universitară de masă şi de
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performanţă din cadrul universităţii, cluburilor şi asociaţiilor
sportive universitare. Studenţii au dreptul de a se asocia în
structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter social, sindical,
profesional, cultural sau sportiv;
să primească burse şi alte forme de sprijin material, în
conformitate cu normele legale şi regulamentele stabilite de
către universitate şi legislaţia în vigoare; Studenţii Studenţii au
dreptul de a beneficia de burse indexate, din alocaţii bugetare
sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor precum şi
alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de
legislaţia în vigoare. Suma bugetară trebuie să acopere un
minim de masă şi cazare. În cazul burselor sociale, alocaţia
bugetară trebuie sa acopere un minim de masă şi cazare iar
acestea pot fi cumulate cu bursele de performanţă;
să beneficieze de asistenţa medicală gratuită conferită prin
lege;
să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina universităţii în
condiţiile prevăzute de regulamentele în vigoare. Studenţii au
dreptul la subvenţie pentru regia de cămin indexată la rata
inflaţiei, ce se va aloca individual, excepţie făcând studenţii
care învaţă în localitatea de domiciliu.
să aleagă şi să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în
Consiliul facultăţii şi în Senatul universităţii sau în alte
structuri ale universităţii.
să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte
universităţi din ţară şi străinătate.
-să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de
către Consiliul facultăţii în probleme de educaţie, credite şi
pregătire profesională. Studenţii au dreptul de a beneficia de un
îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea
acestor structuri.
să beneficieze de tarife reduse în toate situaţiile prevăzute de
legile şi reglementările în vigoare.
studenţii au dreptul la practică în conformitate cu obiectivele
programei precum şi dreptul la baza materială: transport, masă,
asigurare. Studenţii au dreptul la recunoaşterea practicii
efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a
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obiectivelor de practică în conformitate cu aria curriculară
şcolară;
studenţii au dreptul să primească la începutul primului an de
studiu un “Ghid al studentului” cu informaţii referitoare la
drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile legate de materii
şi facilitati ale universitatii, modalitatea de evaluare,
modalitatea de stabilire a taxelor, baza materială a universitaţii
şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal
constituite, modalităţi de acces la burse, mobilităţi, precum şi
alte facilităţi şi subvenţii acordate. Orarul va fi afişat cu cel
puţin 3 zile înainte de începerea semestrului şi va fi
contrasemnat de şeful anului respectiv sau şeful de grupă.
Orarele se vor elabora cu participarea şi consultarea studenţilor
sau a reprezentanţilor lor;
studenţii au dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii sale
academice, precum şi dreptul de a cunoaşte baremul după care
a fost evaluat. Studenţii au dreptul la contestarea notelor din
examen, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către o comisie
din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în
prezenţa studentului contestatar, în cazul în care studentul
solicită acest lucru;
studenţii beneficiază de tarif redus cu cel puţin 50% pentru
transportul local în comun.
studentul are dreptul de a refuza să participe la procesul
educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri,
laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire
practică. Studenţii pot beneficia de o pauză de masă de două
ore, în intervalul orar 12-15, în funcţie de orarul fiecărei
specializări/an de studiu.
examinarea printr-o metodă alternativă, atunci când suferă de o
dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical.
drepturi de autor şi proprietate intelectuală pentru rezultatele
obţinute prin activităţile de cercetare, dezvoltare, creaţie
artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare.
dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe
student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate
şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă
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şi mobilităţii pe piaţa muncii. Planurile de învăţământ vor fi
întocmite în urma consultării cu studenţii reprezentanţi aferenţi
fiecărei facultăţi (din consiliile facultăţilor şi membri în senatul
universitar).
 reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole
de teatru, operă, film, şi alte manifestări culturale şi sportive
organizate de instituţii publice, conform Art.205, alin.3 din
LEN nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat,
pentru care vor primi un număr de credite, conform Art.203,
alin.9, din LEN nr.1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare.
 studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au
rezultate remarcabile şi studenţii reprezentanţi de la nivelul
facultăţilor sau universităţii, beneficiază de locuri în taberele
tematice, în limita bugetului acordat în acest scop. În cadrul
acestor tabere tematice se pot organiza sesiuni de formare
profesională, nonformal, pentru care studenţii pot primi un
număr de credite ECVET sau ECTS conform cartei
universitare.
 candidaţii la admitere proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social,
inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu
mai puţin de 10 000 locuitori, pot beneficia de un număr de
locuri bugetate, garantate, în condiţiile legii.
 dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic şi
acces la toate materialele didactice disponibile, în mod gratuit,
în biblioteca universitară sau pe site-urile facultăţilor.
Studenţii au următoarele obligaţii:
 Să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate
obligaţiile ce le revin potrivit planului de învăţământ şi
programelor universitare, în scopul unei temeinice pregătiri
profesionale;
 Să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe
teritoriul universităţii cât şi în afara acesteia. Studentul este
responsabil pentru întregul său comportament;
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Să respecte prevederile Cartei Universităţii şi regulamentelor
interne derivate din aceasta. Studenţii au obligaţia de a sesiza
sub protecţia anonimatului identităţii, abuzurile şi neregulile,
precum şi dreptul de a cere verificarea şi evaluarea acestor
sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia
în vigoare;
Să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de
învăţământ, cămine, cantine etc. Producerea unor daune va fi
sancţionată conform regulamentelor în vigoare;
Să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi
administrativ, cât şi autoritatea structurilor de conducere din
facultăţi şi universitate;
Să achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor şi
scutirea/reducerea de la plata acestora se hotărăsc de către
Senat;
De a informa autorităţile competente cu privire la existenţa
oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a
activităţilor de studiu individual şi general;
De a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite,
toate facilităţile şi subvenţiile primite;
De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul
universitar;
De a participa la procesul de evaluare a calităţii învăţământului
din România.
Propaganda politică precum şi orice formă de discriminare
individuală sau de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior.
De a semna Contractul de şcolarizare şi Anexele la acesta,
pentru a putea beneficia de drepturile care li se cuvin în
procesul de pregătire profesională.

Documentul Codul universitar al drepturilor si obligatiilor
studentilor
poate
fi
găsit
la
următoarea
adresă:
http://info.uoradea.ro/article/1104.html.disciplinele
din
planul
de
învățământ
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DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Studenţii Facultăţii de Litere urmează două specializări echivalente
(română, engleză, franceză sau germană). Planurile de învăţământ cuprind
câte două astfel de specializări: engleză şi franceză – primul şi română şi
germană – al doilea.

ANUL I
SEM I
Discipline

TTip

Cultură şi civilizaţie latină
Introducere în cercetarea filologică. Practica de specialitate
Limba engleza contemporana.Fonetica
Literatura engleza. Literatura veche si medievala. Renasterea
Tehnici de comunicare orala
Analiza de text.Traduceri
Limba franceză contemporană. Fonetică şi fonologie
Literatura franceză. Tipuri de discurs în Evul Mediu şi Renaştere
Limba francezaă contemporană. Curs practic: Exerciţii de gramatică
Limba franceză contemporană. Curs practic : Comunicare orală
Sport
Limba modernă, a 3-a lb străină

DF
DF
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DC
DC

SEM 2
Discipline

TTip

Lingvistică generală
Teoria literaturii. Practica de specialitate
Limba engleza contemporana. Lexicologie
Literatura engleza. Restauratia si Iluminismul
Cultura si civilizatie britanica
Tehnici de comunicare. Analiza de text 1
Limba franceză contemporană. Lexicologie
Literatura franceză.Discurs baroc/vs/discurs clasic în sec. XVII
Cultura si civilizatie franceza
Limba franceza contemporana. Curs practic:Comunicare scrisă
Sport

DF
DF
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DC
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Limba modernă, a 3-a lb străină

DC
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ANUL II
SEM 3
Discipline

Tip

Literatură universală şi comparată. Antichitatea şi Evul Mediu
Limba engleza contemporana. Morfologia I
Literatura engleza. Romantismul
Tehnici de comunicare. Analiza de text 2
Limba franceza contemporana. Morfologie I : Grupul nominal
Literatura franceza. Filozofi şi literaţi în sec. XVIII
Limba franceză contemporană Curs practic: Traduceri de specialitate
1. Creative Language. Creative Writing
2. Traductologie
1.Gramatica textului
2.Limbaje de specialitate
Sport
Limba modernă, a 3-a lb. străină

F
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C

SEM 4
Discipline
Tip
Literatură universală şi comparată.Renaşterea şi secolele XVII-XVIII
Limba engleza contemporana. Morfologia II
Literatura engleza. Perioada victoriana
Tehnici de comunicare. Analiza de text 3

F
S
S
S

Limba franceza contemporana. Morfologie II : Grupul verbal

S

Literatura franceza. Discursul romanesc în sec XIX si XX

S

Limba franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de texte literare

S
S

1. Literatura scotiana
2. Studii culturale irlandeze
1.Orizonturi francofone
2.Umorul în literatura franceză
Sport
Limba modernă, a 3-a lb. străină

S
C
C
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ANUL III
SEM 5
Discipline
Literatură universală şi comparată. Secolul XIX
Estetică
Limba engleza contemporana. Sintaxa
Literatura engleza. Secolul XX -1
Literatura americana
Limba franceza contemporana. Sintaxa
Literatura franceza. Discursul liric în sec. XIX si XX
Nivele ale limbii franceze contemporane
1. Lingvistica aplicata
2. Literaturile lumii de expresie engleza
3. Pragmatica
1.Romanul adolescenţei in literatura franceza
2.Literatura belgiana francofona

Tip
F
F
S
S
S
S
S
S
S

S

SEM 6
Discipline
Literatură universală şi comparată. Secolul XX
Naratologie
Limba engleza. Academic Writing
Literatura engleza. Secolul XX – 2
Literatura americană
Limba franceza contemporana. Semantica
Literatura franceza. Discursul teatral în sec. XX
Pragmatică. Analiza discursului
1. Pop Culture
2. Analiza discursului. Semantica
3. Literatura feminina americana
1.Teoria şi practica traducerii.
2.Contributii romanesti la francofonia literara

Tip
F
F
S
S
S
S
S
S
S

S

Legendă: F-disciplină fundamentală, S- disciplină de specialitate, C- disciplină
complementară
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ANUL I
SEM I
Discipline
Cultură şi civilizaţie latină
Introducere în cercetarea filologică. Practica de specialitate
LRC Fonetică
Limba latină
Etnologie şi folclor literar românesc
Istoria literaturii române. Repere fundamentale
Limba germană contemporană. Fonetica
Literatura germană: biografie, istorie, ficţiune în proza sec. 20.
Comunicare scrisă şi orală 1
Traduceri gramaticale
Sport
Limba modernă, a 2-a lb străină

TTip
DF
DF
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DC
DC

SEM 2
Discipline
Lingvistică generală
Teoria literaturii.
Practica de specialitate
LRC Vocabular
Stilistică
Literatură română I (Literatura clasica)
Repere în literatura română. Eminescu
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul I
Literatura germană: biografie, istorie, ficţiune în Epos şi Minnesang
Comunicare scrisă şi orală 2
Istoria culturii şi civilizaţiei germane
Sport
Limba modernă, a 2-a lb străină
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TTip
DF
DF
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DC
DC

ANUL II
SEM 3
Discipline
Literatură universală şi comparată. Antichitatea şi Evul Mediu
LRC. Morfologia I
Tehnici de comunicare orală
Literatura română II (Proza interbelică)
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul II
Literatura germană: Concepte ale vieţii private şi sociale
Traduceri. Texte uzuale
1. Probleme de ortografie a limbii române
2. Istoria limbii române
1. Teoria şi practica traducerii. Limbaje de specialitate
2. Frazeologia limbii germane
Sport
Limba modernă, a 2-a lb. străină

Tip
F
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C

SEM 4
Discipline
Literatură universală şi comparată.Renaşterea şi secolele XVII-XVIII
LRC. Morfologia II
Tehnici de comunicare scrisă
Literatura română III (Poezia interbelică)

Tip
F
S
S
S

Limba germană contemporană. Morfologia. Declinarea

S

Literatura germană între etic, politic şi estetic. Secolele 18 şi 19.

S

Traduceri. Texte jurnalistice

S
S

1. Dramaturgie română interbelică
2. Avangardismul românesc
1. Proza lui Franz Kafka
2. Tema naturii în literatură germană
Sport
Limba modernă, a 2-a lb. străină

S
C
C
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ANUL III
SEM 5
Discipline
Literatură universală şi comparată. Secolul XIX
Estetică
LRC. Sintaxa I
Literatura română IV (Literatura postbelică)
Istorie şi critică literară românească
Limba germană contemporană. Sintaxa propoziţiei şi a frazei
Literatura germană. Tradiţie şi avangardă în sec. 20. (Lirica şi Proza)
Literatura austriacă
1. Dialectologie română
2. Antropologie culturala
3. Estetizarea miturilor în literatura română
1. Strategii şi structuri ale comunicării orale
2. Literatura de expresie germană a emigranţilor români. Sec. 20.

Tip
F
F
S
S
S
S
S
S
S

S

SEM 6
Discipline
Literatură universală şi comparată. Secolul XX
Naratologie
LRC Sintaxa II
Literatura română V (Postmodernismul)
Literatura exilului şi diasporei
Limba germană contemporană. Gramatica textului şi pragmatica
Literatura germană: studii culturale şi de gen (Drama)
Lexicologie aplicată
1. Limba română ca limbă străină /nematernă
2. Cultură şi civilizaţie românească contemporană
3. Artă, imagine şi spectacol în literatura română contemporană
1. Limba germană în predarea DaF
2. Prozatori austrieci ai sec. 20

Tip
F
F
S
S
S
S
S
S
S

S

Legendă: F-disciplină fundamentală, S- disciplină de specialitate, C- disciplină
complementară
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SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATE
Căminele studenţeşti
Cazarea pentru o parte din studenţii universităţii noastre este
asigurată în spaţiile destinate acestui scop. Capacitatea totală de cazare este
în prezent de 1564 locuri, după cum urmează:
 2 cămine proprii situate în campus, capacitate de cazare: 656
locuri
 1 cămin închiriat situat în Oradea, capacitate de cazare: 500
locuri
 un nou cămin situat în campus - fază de finalizare (402 locuri)
Dotate la nivelul cerinţelor actuale, se estimează că ele vor
satisface în mare parte necesarul de cazare a viitorilor studenţi.
Repartizarea locurilor în cămine se face de către fiecare facultate în parte.
Prioritate la cazare au studenţii orfani, studenţii proveniţi din plasamente
sau case de copii, studenţii cu
situaţie
materială
dificilă,
studenţii cu rezultate şcolare
bune în ordinea descrescătoare a
mediilor.
Completarea
formularului de cerere şi
depunerea lui la secretariatul
facultăţii se poate realiza
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.
Cererea tip de cazare se găseşte în Regulamentul de cazare al
Universităţii din Oradea, site: www.uoradea.ro
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Centrul de servicii
privind cariera
Centrul de Servicii
privind Cariera (CSC.) îşi
desfăşoară
activitatea,
începând cu data de 1 iulie
2005, în incinta Universităţii
din
Oradea.
Misiunea
centrului este să faciliteze
dezvoltarea
carierei
studenţilor şi absolvenţilor
Universităţii din Oradea ca o parte integrată a programului lor academic.
Obiectivul general al centrului este consilierea carierei ca exerciţiu activ de
comunicare între angajator şi candidat, centrul asumându-şi rolul de
facilitator, consultant, coordonator, furnizor de informaţii şi agent de
legătură între studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii.
Date de contact:
str. Universităţii nr 1, Clădirea Nouă, Birou F007, Parter
De luni-joi între orele 11-13
0259-408798
csc@uoradea.ro
Centrul de Consiliere Psihologică şi Orientare în Carieră
„EGO PLUS”
Centrul de Consiliere Psihologică şi Orientare în Carieră „EGO
PLUS” a fost înfiinţat la 1 octombrie 2002 pe lângă Universitatea din
Oradea, pentru a veni în sprijinul studenţilor, dar şi a angajaţilor
universităţii în adaptarea acestora la condiţiile tot mai solicitante ale vieţii
contemporane. În acest sens, centrul EGO PLUS oferă o serie de servicii: 1.
Consiliere şi optimizare personală, 2. Informare şcolară şi profesională, 3.
Consiliere în carieră, 4. Evaluare şi testare, 5.Optimizare în învăţare.
Centrul este implicat în activitatea de evaluare a nevoilor studenţilor
Universităţii din Oradea, pe baza rezultatelor dezvoltând programe de
prevenţie şi intervenţie.
Date de contact:
Adresa: Str. Universităţii nr. 1
Campus 2, Cladirea Psihologiei
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E-mail: egoplus@uoradea.ro
Cabinetul medical
Cabinetul medical asigură asistenţă medicală preventivă şi asistenţă
medicală curativă atât studenţilor cât şi personalului angajat al universităţii.
Asistenţa medicală în cadrul cabinetului este asigurată de medici specialişti
Medicină de Familie şi de personal mediu (asistenţi medicali).
Date de contact:
Adresa: Str. Universităţii nr. 1
Campus 1, pavilion D
0259-408175
Clubul Studenţesc
Clubul studenţesc asigură cadrul organizatoric al activităţilor
culturale, artistice şi recreativ-distractive pentru studenţii care studiază în
Universitatea din Oradea. Clubul studenţesc îşi desfăşoară activitatea în
baza programului elaborat de Comisia Activităţi Studenţeşti Sportive şi
Artistice din cadrul Consiliului Serviciilor Studenţeşti şi Sociale. Baza
materială este reprezentată de sala M017 şi sala de consumaţie a Cantinei
Universităţii.
Cantina
Studenţească
Cantina
Universităţii din Oradea
este sub administraţie
privată selectată în urma
unei licitaţii publice.
Prorectorul responsabil
cu
managementul
serviciilor studenţeşti şi
sociale împreună cu
preşedintele studenţilor
în Senat şi membrii comisiei de analiză a nevoilor studenţeşti din cadrul
Consiliului Serviciilor Studenţeşti şi Sociale urmăresc respectarea de către
administraţia privată a cantinei a cerinţelor impuse de universitate cu
privire la oferta de produse alimentare pentru studenţi şi angajaţii
18

Universităţii din Oradea. Aceştia vor organiza controale săptămânale în
vederea verificării celor mai sus menţionate.
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PROCEDURI DE EVALUARE A STUDENȚILOR
Conform
REGULAMENULUIT
privind
ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR
în baza ECTS
şi a
METODOLOGIEI
DE EXAMINARE ŞI NOTARE A STUDENŢILOR pe parcursul
programelor de studii de licenţă şi masterstudenţii sunt evaluaţi conform
următoarelor prevederi:
Art 14 “ 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”
Art. 15. Formele de verificare prevăzute în planurile de învăţământ sunt:
examen (scris sau /şi oral – în cazul Facultăţii de Litere se doreşte a se
asigura o pondere echilibrată între examenel scrise şi cele orale) conform
fişei de disciplină, colocviu (o dezbatere cu un grup de studenţi a unor teme
propuse de examinator din tematica disciplinei) şi verificare pe parcurs
(cel puţin două teste pe parcursul semestrului – care pot fi teste grilă sau
cu itemi specifici disciplinelor filologice).
Art. 16. Modul de susţinere a examenelor – probă scrisă, probă orală sau
probă scrisă şi probă orală – se stabileşte pentru fiecare disciplină în
parte, prin fişa disciplinei. Forma de examinare este comunicată
studenţilor Facultăţii de Litere la începutul semestrului iar fixarea datei
exacte şi a orelor de desfăşurare a examenelor se stabileşte de către
studenţi, de comun acord cu cadrul didactic titular de disciplină.
Art. 37. Într-un an universitar studenţii se pot 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.
Pentru sesiunile de iarnă şi de vară se prevăd din timp datele examenelor
şi se precizează grupa de studenţi care urmează să se prezinte pentru
examen la data respectivă, studentul având obligaţia să se prezinte cu
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grupa din care face parte. În cazuri bine justificate examinatorul poate
aproba studentului să se prezinte cu o altă grupă.
Examenele din iarnă nepromovate se reprogramează numai în sesiunea de
restanţe de la sfârşitul acesteia sau în sesiunea de restanţe din toamnă, cu
excepţia prevederilor aliniatului următor.
Studenţii din anii terminali pot susţine în sesiunea de restanţe din vară
examenele restante la orice disciplină, indiferent de semestrul în care este
cuprinsă în planul de învăţământ.
Examenele nu pot fi repetate în aceeaşi sesiune (de examene sau de
restanţe) sub nici o motivatie.
Art. 3. Pentru a putea promova disciplinele din planul de învăţământ,
studenţii trebuie să participe la examinările din sesiune şi la orice altă
examinare organizată pe parcursul semestrelor, conform regulamentului
de credite transferabile. Studenţii trebuie să predea, la termenele stabilite,
lucrările solicitate de către titularii de disciplină.
Art.4. (1) Metodele de evaluare…pot fi:
- metode de evaluare bazate pe verificarea orală, expunerea liberă a
studentului, conversaţia de evaluare, chestionarea orală, interviul;
- metode de evaluare bazate pe verificarea scrisă, lucrările scrise curente
(în cadrul seminariilor), lucrările scrise de evaluare finală (în sesiunile de
examene), chestionarele de evaluare, referatele, portofoliile;
- metodele de evaluare bazate pe verificarea practică: lucrări practice şi
de laborator, proiecte, observarea şi analiza activităţilor practice
desfăşurate de studenţi
Art.5. sistemul de evaluare cuprinde:
-examenele scrise prevăzute în perioada sesiunilor de examene, pe bază de
lucrări scrise, teste de cunoştinţe sau chestionare de evaluare;
-examenele orale prevăzute, de asemenea, în perioada sesiunilor de
examene, pe bază de bilete de examen individuale, tratate prin expunerea
liberă a studentului, prin chestionarea orală sau/şi prin conversaţie de
evaluare;
-colocviile prin conversaţie de evaluare, interviu sau prin prezentarea şi
analiza unor probe ori lucrări practice, în funcţie de specificul
disciplinelor de învăţământ.
(2) În măsura în care sunt luate în considerare, în diferite proporţii, la
stabilirea notei finale de promovare a disciplinei, formele de examinare
pot cuprinde şi forme de verificare pe parcurs.
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REGIMUL TAXELOR DE STUDII

Reducerea taxei de şcolarizare
Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare cu 50%, o singură
dată pentru fiecare program de studii:
 copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta
până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi
masterat cu frecvenţă;
 copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta
până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;
 studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 26 de ani,
de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 28 de ani,
de la programe de studii de doctorat;
 studenţii consideraţi cazuri medicale foarte grave (Anexa 2 la
H.G. 558/1998, art. 8c): studenţii bolnavi de TBC, care se află
în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular.
Scutirea taxei de şcolarizare – pot fi scutiţi de taxă de şcolarizare,
o singură dată pentru fiecare program de studii:
 studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip
familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 26 de ani,
de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
 studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip
familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 28 de ani,
de la programe de studii de doctorat;
Dosarele pentru scutirea şi reducerea taxei se depun şi se evaluează
anual.
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Dosarele se vor depune la Prorectorul responsabil cu
managementul serviciilor studenţeşti şi sociale, până în data de 20
octombrie a anului universitar.
Eşalonarea taxei de şcolarizare
Studenţii cu dificultăţi financiare pot beneficia de eşalonarea plăţii
taxei de şcolarizare anuală, până cel târziu la data de 30 iunie a anului
universitar curent; taxa de şcolarizare anuală datorată putând fi achitată în
rate lunare, în funcţie de posibilităţile financiare, nefiind calculate majorări
de întârziere.
Dosarele pentru eşalonarea taxei de şcolarizare se vor depune la
Prorectorul responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale,
până în data de 15 decembrie, respectiv 15 aprilie a anului universitar.
Actele necesare completării dosarului, cererea tip şi declaraţia de
venituri se pot găsi pe site-ul www.uoradea.ro – Procedura privind
fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de
învăţământ.
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BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂȚII ȘI A
FACULTĂȚILOR
Baza sportivă a Universităţii din Oradea este constituită din: sala
de jocuri sportive; sala de atletism (inclusiv sala de fitness); sala de
gimnastică (gimnastică,
aerobic);
sala
de
culturism şi forţă (subsol
pav C), sala de culturism
(medicină); poligonul de
tir; stadion (teren de
fotbal, pistă de atletism);
teren de beach volley;
teren de handbal; teren de
baschet; terenuri de tenis
(3);
teren
sintetic
polivalent (în curs de
amenajare) şi vestiarele aferente.
Pentru comunitatea academică (angajaţii şi studenţii Universităţii
din Oradea) utilizarea terenurilor în aer liber (excepţie terenurile de tenis,
terenul sintetic – în curs de amenajare) este gratuită, în condiţiile în care nu
afectează desfăşurarea activităţilor prioritare menţionate.
Studenţii şi angajaţii Universităţii din Oradea beneficiază de o
reducere de 50% la tarifele de închiriere
Baza
didactică
şi
de
cercetare “Gaudeamus” asigură
cadrul necesar desfăşurării unor
activităţi didactice şi de cercetare,
precum şi pentru agrement şi odihnă;
poate fi folosită şi ca baza turistică a
universităţii de la Stâna de Vale.
Situată la 90 km de Municipiul
Oradea, într-o zonă montană de un
pitoresc deosebit, baza de aici dispune
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de spaţii de cazare şi masă pentru 80 de persoane, o sală de curs şi o pârtie
de schi dotată cu baby-schi.
Biblioteca Universităţii din Oradea
Biblioteca Universităţii din
Oradea dispune de spaţii
generoase (7800 mp) pe cele 5
niveluri ale clădirii. Acestea
permit organizarea colecţiilor
pe domenii şi specializări în
cele 6 săli de lectură, cu un
total de 640 de locuri şi cu
posibilitatea de consultare a
fondului de publicaţii al
bibliotecii în sistem de acces liber la raft. Fondul de publicaţii al bibliotecii
cuprinde peste 265.000 de cărţi, reviste, STAS-uri, brevete, CD-uri, DVDuri. Sistemul OPAC, de căutare on-line, permite găsirea acestor cărți, a
periodicelor și a documentelor electronice în baza de date a bibliotecii.
Acte necesare eliberării permisului de bibliotecă:
- pentru studenţi şi masteranzi – carnet de student vizat pe anul
universitar în curs (sau adeverinţă de la secretariatul facultăţii) şi carte de
identitate.
Date de contact:
Sediul Central
Str. Universităţii nr. 1
0259 408622
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INFORMAȚII DESPRE ASOCIAȚIILE STUDENȚEȘTI
LEGAL CONSTITUITE
Studentocraţia

Ziarul a luat fiinţă în cadrul Grupului de iniţiativă al campaniei
„Student pentru Student”. Noi, alături de colegii care ne reprezintă
interesele, vom încerca să fim ochii, urechile şi vocea voastră pentru că
vrem să ştiţi tot ce se întâmplă, când şi cui se întâmplă.
Ziarul este deschis tututor. Colaborează deja cu noi aproximativ 20
de studenţi şi şi-au exprimat dorinţa de a se alătura şi alţi colegi. Poţi
deveni chiar tu unul dintre colaboratorii noştri, trimiţându-ne fotografii,
informaţii şi articole, toate fără a face politică, într-un limbaj adecvat,
neinstigator la violenţă, ură şi rasism
Ne-am dori ca fiecare dintre voi să scrie măcar odată un articol şi
sperăm ca într-o zi dorinţa noastră să devină realitate pentru că noi
considerăm că fiecare are ceva de spus!
Date de contact:
www.studentocratia.com
contact_studentocratia@yahoo.com
Sediu: Universităţii, nr. 1-3, Corpul A, Punctul de Informare.
AIESEC Oradea

AIESEC este cea mai mare organizație condusă de studenți la nivel
internațional, fiind prezentă în peste 2.100 de universități din 113 țări și
teritorii, creând împreună o puternică rețea globală de tineri. AIESEC oferă
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tinerilor experiențe de dezvoltare personală prin oportunități de a fi membri
în echipe, coordonatori ai echipelor, precum și prin stagiile de practică
profesională și de voluntariat internaționale.
În cadrul organizației, membrii își dezvoltă o serie de competențe,
printre care: orientarea spre soluții originale care le vor crește performanța,
punerea in aplicare a propriilor idei și contribuirea la dezvoltarea altora,
transmițând mai departe cunoștințele și abiltățile dobândite; beneficiind de
cunoștințe teoretice și practice, dezvoltare profesională și personală, acces
la traininguri și pregătiri gratuite, conferințe, interacțiune cu reprezentanți
de la companii și prieteni din întreaga lume.
Date contact:
Zima Dan 0745944660
zima.dan@aiesecoradea.ro
Sediu: Universitate, Corp E sala E017
Association of International Students

AIMSO, Association of International Students, Oradea was
founded in November 2006 to represent foreign students and their views. It
is an integrated as a department of ASMO, the Association for Romanian
Medical Students in Oradea. They represent the international students in
the Faculty Council. They act as representatives and bring forward
students’ ideas to the administration while cooperating with them to ensure
the quality of our education while minimizing any shortcomings. In
addition, they organize activities and events which enable different
nationalities to socialize. In the end, their goal is build relationships of
mutual understanding. AIMSO is mainly funded by the income of the
various seasonal activities and events, such as themed parties, intramural
sport tournament and barbecues. We hope to see you there.
Date contact:
President: Hira Mir – president@aimso.org
Member - jimngoga@yahoo.com
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ASUO – Asociaţia Studenţilor din Universitatea Oradea, a fost
înfiinţată în primăvara anului 2003, ca răspuns la dorinţa studenţilor de a
avea o organizaţie studenţească reprezentativă la nivel de Universitate.
ASUO a luat naştere din nevoia de informare, organizare, reprezentare şi
susţinere a intereselor studenţilor. De asemenea, urmăreşte promovarea şi
valorificarea resurselor şi a potenţialului studenţilor. Scopul declarat al
ASUO, aşa cum este el specificat în Statutul asociaţiei, este de promovare a
acţiunilor cultural civice ale studenţilor şi de respectare a drepturilor care
li se cuvin.
Date contact:
Sediul ASUO: clădirea E, etajul 1, sala E117

Asociaţia „Liga Studenţilor din Oradea” s-a înfiinţat în 2010,
din dorinţa de a oferi tinerilor posibilitatea de a-şi petrece studenţia într-un
mod constructiv, orientat spre redescoperirea şi promovarea valorilor
culturale şi spirituale româneşti. În acest scop, Liga organizează conferinţe,
tabere, seri culturale, chiar şi un cerc de poezie.
Date contact:
Sediu: Campusul II, Clădirea X, Sala X010.
Cseke Monika 0741 437 987
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MODALITĂȚI DE ACCES LA BURSE ȘI ALTE MIJLOACE
DE FINANȚARE
Bursa de performanţă
 se atribuie din fonduri proprii, studenţilor începând cu anul al
II lea de studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar.
Universitatea din Oradea acordă anual 10 burse de
performanţă.
 dosarele pentru obţinerea bursei de performanţă se depun la
secretariatul
prorectorului
responsabil
managementul
problemelor studenţeşti şi sociale, Clădirea rectoratului, et. III,
tel: 0259-408184.
Bursa de merit
 se 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.
Bursa de studiu
 se acordă în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în
cadrul specializărilor, liniilor şi anilor de studii după atribuirea
burselor de merit, în ordinea descrescătoare a mediilor generale
(examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ)
obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în
care solicită bursa.
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)
 pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent,
pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care
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nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea
de prioritate stabilită mai jos:
a) orfani de ambii părinți și centrul de plasament;
b) orfani de un părinte;
c) cazurile medicale (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art.8c):
studenți bolnavi TBC, care se află în evidența unităților
medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală
cronică, astmă bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,
cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
d) studenții a căror familie nu a realizat nici un venit în cele 3
luni consecutive anterioare depunerii cererii;
e) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net
mediu pe membru de familie mai mare decât salariul
minim pe economie.
se acordă bursa socială şi studenţilor integralişti din instituţiile
de învăţământ superior de stat care atestă calitatea lor ori a
unuia din părinţi de luptători pentru Victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 sau de Erou martir cu una din
menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte
deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.
pentru obţinerea burselor sociale, studenţii depun actele
justificative menționate în Regulamentul de burse site:
www.uoradea.ro, în termen de 15 zile de la începerea
semestrelor, la secretariatele facultăţilor / departamentelor.

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se
poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere
social, studenţilor proveniţi din centrele de plasament sau case de tip
familial, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net
mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul mediu pe
economie.
 pentru obţinerea unei burse de ajutor social ocazional studenţii
vor depune cerere şi acte justificative menționate în
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Regulamentul de burse, site: www.uoradea.ro la secretariatul
Prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi în
termen de 15 zile de la data anunţării acordării acestei categorii
de bursă.
bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se acordă
o dată pe semestru. Se poate acorda aceluiaşi student de 2 ori în
decursul unui an universitar. Numărul de burse acordat este 10.

Bursă ocazională pentru rezultate deosebite obţinute la
manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive
 pentru obţinerea acestei categorii de bursă studenţii vor depune
cerere şi acte justificative la secretariatul prorectorului
responsabil cu probleme sociale şi studenţi în termen de 15 zile
de la data anunţării acordării acestei categorii de bursă.
 rezultatele obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi
sportive trebuie să fie aferente semestrului în care se acordă
bursa. Se poate acorda aceluiaşi student de 2 ori în decursul
unui an universitar. Numărul de burse acordate este 10.
Mobilități
Mobiliăţile Erasmus oferă studenţilor posibilitatea de a studia sau a
urma stagii practice la o instituţie parteneră din străinătate. Durata
mobilităţii trebuie să fie cuprinsă între minim 3 luni şi maxim 12 luni.
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Mobilităţile de studiu (SMS) presupun ca studentul să participe la cursuri şi examene la o universitate
parteneăa deţinătoare a EUC (Erasmus University Charter/Carta Erasmus) pe baza unui contract de studiu
încheiat în prealabil între student şi cele două universităţi partenere, urmând ca rezultatele obţinute la
universitatea gazdă să fie recunoscute în integrum la Universitatea din Oradea.

Tara

Universitatea

Cod. Univ.

TA*

Cod
domeniu
nou

Domeniu

SM*
Pers. de
contact

Nr.
pers

Sapt.
total

Nr.
stud

Luni
total

Nivel

1

1

2

10

I,D

Daciana
Vlad

4

4

4

20

I

Daciana
Vlad

Facultatea de Litere
Languages and
Philological
Sciences
Languages and
Philological
Sciences
(French)

Franta

Universite
d`Artois

F ARRAS12

222

Franta

Universite de
Bourgogne - Dijon

F DIJON01

222

F DIJON01

222

English

1

1

4

36

I

Teodor
Mateoc

F
MONTPEL03

222

Languages

1

1

2

10

I,A

Daciana
Vlad

Franta
Franta

Universite de
Bourgogne - Dijon
Universite Paul
Valery Montpellier III

Franta

Universite de
Lorraine

F NANCY43

222

Languages and
Philological
Sciences

2

4

2

18

I,A

Carmen
Buran

Franta

Universite d`
Orleans

F
ORLEANS01

222

EC Languages

1

1

3

27

I,D

Daciana
Vlad
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Tara

Franta

Germania
Italia
Italia

Italia
Italia

Universitatea
Universite de
Reims Champagne
Ardenne
Johannes
GutenbergUniversitat Mainz
Universita degli
Studi di Cagliari
Universita degli
Studi di Modena e
Reggio Emilia
Seconda
Universita degli
Studi di Napoli
Universita degli
Studi di Padova

TA*

Cod
domeniu
nou

Domeniu

F REIMS01

222

Languages and
Philological
Sciences

D MAINZ01

222

Modern EU
Languages

1

I CAGLIAR01

222

Foreign
Languages

1

I MODENA01

222

Modern EC
Languages

I NAPOLI09

222

Foreign
Languages

I PADOVA01

222

Cod. Univ.

Italia

Universita degli
Studi di Roma Tre

I ROMA16

222

Lituania

Vytautas Magnus
University

LT
KAUNAS01

222

Foreign
Languages
Languages and
Philological
Sciences
Languages and
Philological
Sciences
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Nr.
pers

SM*

Sapt.
total

Pers. de
contact

Nr.
stud

Luni
total

Nivel

2

18

I,A

Carmen
Buran

2

2

10

I

Veronica
Buciuman

1

2

10

!,A

Carmen
Buran

2

18

I,A

Ioan
Horga

2

2

3

15

I,A,D

Teodor
Mateoc

1

4

2

12

I,A

Sorin
Sipos

1

2

2

12

I,A

Simona
Suta

1

1

2

12

I,A

Teodor
Mateoc

Tara

Universitatea

TA*

Cod
domeniu
nou

Domeniu

PL
JAROSLA02

222

Cod. Univ.

SM*
Pers. de
contact

Nr.
pers

Sapt.
total

Nr.
stud

Luni
total

Nivel

Languages and
Philological
Sciences

2

4

2

10

I

Carmen
Buran

Bronislaw
Markiewicz State
Higher School of
Technology and
Economics
Panstwowa
Wyzsza Szakola
Zawodowa w
Plocku
Uniwersytet
Rzeszowski

PL PLOCK02

222

Languages

2

2

2

10

I

Teodor
Mateoc

PL
RZESZOW02

222

Languages English

1

1

2

18

I

Carmen
Buran

Polonia

Wroclaw School
of Banking

PL
WROCLAW15

222

2

2

2

18

I

Carmen
Buran

Polonia

University of
Wroclaw

PL
WROCLAW01

222

1

2

2

10

I,A

Daciana
Vlad

University of
Wroclaw
Universidade Dos
Acores

PL
WROCLAW01

312

Anthropology

2

4

P ACORES01

312

Cultural Studies

2

2

Universidade de
Coimbra

P
COIMBRA01

222

Languages

1

2

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia
Portugalia

Portugalia

Foreign
Languages
Languages and
Philological
Sciences

35

2

18

I

Laura
Ardelean
Carmen
Buran
Ioan
Horga,
Daciana
Vlad

Tara

Universitatea

Cod. Univ.

TA*

Cod
domeniu
nou

Slovacia

ISM Slovakia

SK
PRESOV02

222

Slovenia

University of
Primorska

SI KOPER03

222

Spania

Universidad de
Alicante

E ALICANT01

222

Spania

Universidad de
Extremandura

E
BADAJOZ01

222

Suedia

University of
Stockholm

S STOCKH01

222

Turcia

Adnan Menderes
Universitesi

TR AYDIN01

222

Turcia

Dokuz Eylul
Universitesi

TR IZMIR01

222

UK

Moray College

UK ELGIN01

222

Ungaria

Eotvos Lorand
Tudomanyegyetem

HU
BUDAPES01

222

Ungaria

College of
Nyregyhaza

HU
NYIREGY04

222

Domeniu
Foreign
Languages
Foreign
Languages
Languages and
Philological
Sciences
Foreign
Languages
Foreign
Languages
French
Language &
Literature
Foreign
Languages
Languages
Languages and
Philological
Sciences
Foreign
Languages

36

SM*
Pers. de
contact

Nr.
pers

Sapt.
total

Nr.
stud

Luni
total

Nivel

1

3

2

10

I

1

2

2

10

I,A

1

2

2

10

I

Carmen
Buran

1

1

1

9

I,A

Carmen
Buran

2

2

2

10

I,A

Carmen
Buran

2

2

2

18

I,A

Carmen
Buran

1

1

2

10

I

4

4

1

2

2

18

I,A

Florin
Cioban

2

2

2

18

I

Carmen
Buran

Carmen
Buran
Carmen
Buran

Teodor
Mateoc
Carmen
Buran

Tara

Ungaria

Universitatea

Debreceni
Egyetem

Cod. Univ.

HU
DEBRECE01

TA*

Cod
domeniu
nou

Domeniu

222

Languages and
Philological
Sciences

Abrevieri (*):
SM
Mobilităţi de studiu pentru studenţi
TA
Mobilităţi de predare pentru cadre didactice
I
Studii la nivel de licenţă (= initial, bachelor)
A
Studii la nivel de masterat (= advanced)
D
Studii la nivel de doctorat

37

SM*

Nr.
pers

Sapt.
total

Nr.
stud

Luni
total

Nivel

2

4

4

36

I,A,D

Pers. de
contact
Carmen
Buran

Mobilităţile de plasament (SMP) presupun ca studentul să participe la un stagiu practic fie la o
universitate deţinătoare a EUC (Erasmus University Charter/Carta Erasmus), fie la o întreprindere parteneră din
străinătate, oferind astfel studenţilor oportunitatea de a dobândi abilităţi practice în domeniul ales.
ST*

SP*

Ţara

Universitatea/
Instituţia
Parteneră

Cod Instituţie

Cod
Domeniu

Domeniu

Nr.
Pers

Sapt.
(total)

Franta

Universite de
Bourgogne - Dijon

F DIJON01

222

Foreign Languages

1

2

Italia

Universita degli
Studi di Cagliari

I CAGLIAR01

222

Foreign Languages

2

2

I PADOVA01

222

Foreign Languages

1

4

Sorin Sipos

PL PLOCK02

222

Foreign Languages

2

2

Teodor
Mateoc

University of
Wroclaw

PL
WROCLAW01

222

Languages &
Philological
Sciences

1

2

Daciana
Vlad

Wroclaw School of
Banking
Universidade dos
Acores
Stockholms
Universitet

PL
WROCLAW15

222

Foreign Languages

2

2

P ACORES01

312

Cultural Studies

2

2

S
STOCKHO01

222

Foreign Languages

2

2

Italia
Polonia

Polonia
Polonia
Portugalia
Suedia

Universita degli
Studi di Padova
State School of
Higher Professional
Education in Plock

38

Nr.
Stud

Luni
(total)

Persoana
de contact
Daciana
Vlad

2

2

6

6

Carmen
Buran

Carmen
Buran
Carmen
Buran
Carmen
Buran

ST*

Ţara

Universitatea/
Instituţia
Parteneră

Cod Instituţie

Cod
Domeniu

Domeniu

Ungaria

University of
Debrecen

HU
DEBRECE01

222

Ungaria

College of
Nyiregyhaza

HU
NYIREGY04

222

SP*

Nr.
Pers

Sapt.
(total)

Languages &
Philological
Sciences

1

2

Foreign Languages

2

2

Abrevieri:
ST
Mobilităţi de formare profesională a cadrelor didactice şi nedidactice
SP
Mobilităţi de plasament pentru studenţi

39

Nr.
Stud

Luni
(total)

Persoana
de contact
Carmen
Buran

2

6

Carmen
Buran

