
 

II. Criterii de departajare studenți Erasmus  

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

1. Criteriul academic: maxim 20 puncte 

Media semestrelor studiate până în prezent este 

sub 6   

Media semestrelor studiate până în prezent este 

intre 6,01 si 7 

Media semestrelor studiate până în prezent este 

intre 7,01 si 8   

Media semestrelor studiate până în prezent este 

intre 8,01 si 9 

Media semestrelor studiate până în prezent este 

intre 9,01 si 10   

 

                                                                                                                     

 

 

0 p. 

 

5 p. 

 

10 p. 

 

15 p. 

 

20 p. 

2. Situaţia şcolară prezentată la dosarul de concurs 

relevă faptul că solicitantul bursei Erasmus nu are 

restante 

10 p. 

3. Cunoaşterea limbii engleze (sau a limbii franceze 

pentru candidaţii la burse în Franţa) la nivel 

avansat – dovedit prin certificat de competenţă 

lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, 

prin centrele ei de examinare, sau echivalente 

acestora, inclusiv certificat de competenţă 

lingvistică eliberat de un centru de examinare cu 

recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, 

DALF, DAAD, Toefl etc.) 

10 p. 

4. Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie a bursei 

solicitate, dovedită prin certificat de competenţă 

lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, 

prin centrele ei de examinare, sau echivalente 

acestora, inclusiv certificat de competenţă 

lingvistică eliberat de un centru de examinare cu 

recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, 

DALF, DAAD, Toefl etc.) 

10 p. 



 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

5. Media notelor obţinute la limbile străine studiate 

în Facultate  

Maxim 20 

p. 

6. Evaluarea dosarului de candidatură depus pentru 

concurs (se va considera faptul că dosarul este 

întocmit conform cerinţelor; modul de realizare şi 

prezentare a documentelor etc.) 

maxim 10 

p. 

7. Activitatea profesională a studentului 

(reprezentativitate pentru studenţi/colegi în 

diferite organizaţii, structuri ale 

universităţii/facultăţii, asociaţii studenţeşti; 

activităţi de voluntariat în organizarea de 

manifestări ştiinţifice în cadrul FSEUO sau 

acțiuni de promovare a FSE; iniţiative de 

îmbunătăţire a mediului academic şi 

studenţesc;  participări la proiecte studenţeşti sau 

ale FSEUO; calitatea de membru în asociaţii 

profesionale etc.) 

maxim 10 

p. 

8. Activitatea ştiinţifică a studentului (premii 

obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte 

concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, 

AFER etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale 

studenţilor sau alte manifestări similare; 

implicare în cercuri studenţeşti; lucrări ştiinţifice 

publicate; activarea în comitete ale unor reviste 

de specialitate; calitatea de membru în asociaţii 

ştiinţifice etc.) 

maxim 10 

p. 

Total: maxim 

100 p. 

Punctajul minim necesar pentru câştigarea bursei este de 50 puncte. 

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are 

prioritate. 

 


