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ANUNȚ PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEE DIN MEDIUL RURAL
În mod tradițional, Facultatea de Științe Economice este o destinație preferată la
Admitere, atât pentru candidați din mediul urban cât și rural. Din această din urmă
categorie, exemplificăm absolvenții liceelor din Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bratca, Tinca,
Dobrești, Săcueni, Popești, Suplacu de Barcău, Borș etc.
Datorită cifrei mari de școlarizare aprobate, Facultatea de Științe Economice poate
oferi un loc bugetat special pentru absolvenții liceelor din mediul rural, până la
concurenței cifrei alocate Universității din Oradea în acest scop, și anume 54 locuri.
Practic, Facultatea de Științe Economice poate satisface toate cererile acestei
categorii de candidați (până la concurența celor 150 locuri alocate Universității din
Oradea).
Avantajul obținerii unui loc special destinat absolvenților de licee din mediul rural este
că un student admis pe un astfel de loc beneficiază de locul bugetat (fără taxă) pe
toată durata celor 3 ani de studii, fără a risca reclasificarea și pierderea gratuității la
sfârșitul anului universitar.
Cum trebuie procedat efectiv?
La Admitere, candidatul va depune dosarul la Facultatea de Științe Economice, iar pe
fişa de înscriere va bifa opţiunea „candidat absolvent al unui liceu situat în mediul
rural”.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate,
pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs.
Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi comisiei
centrale de admitere.
În faza a doua participă toți candidaţii declaraţi admişi la nivel de facultate (statut
de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).
După finalizarea admiterii la toate facultăţile şi colectarea datelor, comisia
centrală de admitere va întocmi o listă comună a acestor candidaţi, în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute la admitere. În limita locurilor bugetate special
alocate (cele 150), candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile
subvenţionate de la buget, special alocate candidaţilor care provin de la licee din
mediul rural”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul
iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).
Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată pe pagina de web a universităţii.

