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Bursă oferită de Lions Club Oradea “22”
Principiu.
Pentru anul universitar 2011-2012, Lions Club Oradea 22 va acorda o Bursă lunară în
cuantum de 300 lei, inclusiv retroactiv, în urma unui concurs de dosare, în vederea
sprijinirii formării în comunitatea noastră a specialiştilor – voluntari în folosul
comunităţii, urmând deviza noastră: We serve!
1. Accesibilitate.
Această bursă este accesibilă oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile de
eligibilitate. Pentru a facilita accesul la informaţie lansarea acestei burse va fi postată pe site-ul universitaţii şi
pe site-ul organizatiei Lions Club Oradea 22, www.lions22.ro, va fi anunţată în mass-media şi afişată la
avizierele tuturor facultăților Universităţii din Oradea.
2. Eligibilitate.
Pentru acestă bursă sunt eligibili studenţi la Universitatea din Oradea, cu naţionalitatea română, indiferent
de etnie, sex sau religie, având domiciliul stabil în judeţul Bihor şi care nu au rude de gradul I în
organizaţia Lions Club Oradea 22.
3. Comisia de evaluare.
Comisia pentru Bursa „Lions-În folosul comunităţii” va fi constituită din persoane din conducerea Lions Club
Oradea 22 ca şi de cadre didactice la Universitatea din Oradea care sunt membrii în această organizaţie.
Componenţa comisiei va fi afişată pe site-ul organizaţiei.
4. Evaluare.
Evaluarea dosarelor de către comisia constituită va urmări selectarea candidaţilor merituoşi cu disponibilitate
de voluntariat în slujba comunităţii, cu rezultate bune la studii şi în acelaşi timp cu nevoi materiale dovedite.
Informaţiile personale nu vor face subiectul unor evaluări, constituind doar date de referinţă pentru comisie.
Evaluarea va fi un demers transparent şi riguros, pe baza unor criterii bine stabilite şi exclusiv pe baza
informaţiilor din dosarele de aplicaţie. Baremul de punctaj va fi disponibil pe site-ul organizaţiei.
Orice informaţie furnizată care nu este susţinută de dovezi nu va fi luată în considerare. Toate actele
adiţionale doveditoare trebuie numerotate şi ataşate la dosarul original.
În perioada de evaluare, candidatul va trebui sa fie disponibil pentru eventuale lămuri suplimentare cerute de
către Comisie, ca şi pentru un interviu.
5. Calendar.
Termenul limită de trimitere a dosarelor în format electronic la adresele innaora@yahoo.com
emang@dec-it.eu este 15 noiembrie 2011.
Între 16 noiembrie 2011 şi 20 noiembrie 2011, dosarele pot fi completate la cererea noastra şi trimise în
format tiparit la adresa Lions Club Oradea 22, În atentia Mintaş Olimpia, str. Jean Calvin nr. 5, Oradea.
De asemenea membrii comisiei işi rezervă dreptul de-a invita candidaţii la un scurt interviu.
Termenul de anunţare a cîştigătorului de către Comisia pentru Bursa „ Lions - În folosul comunităţii”, este 1
decembrie 2011.
6. Neacordarea sau Retragerea Bursei.
Orice constatare a furnizării unor date care nu corespund realităţii poate conduce la neacordarea sau
retragerea bursei. De asemenea nerespectarea angajamentului de-a activa în folosul comunităţii la solicitarea
LIONS CLUB ORADEA 22, în cadrul proiectelor derulate de această organizatie, în măsura posibilităţilor, ca
şi nerespectarea obligaţiilor ce revin aplicantului ca student la forma de învaţămînt pentru care solicită
această bursă, pot conduce la retragerea Bursei.
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