
Anexa nr. 6 

Punctaje acordate pentru activitățile științifice, activităţi extracurriculare, activităţi de 

voluntariat obținute de studenții Facultății de Științe Economice 

 

1. ACTIVITATE  ȘTIINȚIFICĂ 

• Susținerea de lucrări științifice (elaborate pe tematici din domeniul Științelor 

Economice) la sesiuni de comunicări/conferințe/simpozioane: 

- 10 puncte/lucrare, dacă manifestarea e la nivel national 

- 20 puncte/lucrare, dacă manifestarea e la nivel international 

• Participarea la Olimpiadele Naționale în Științe Economice și obținerea de premii:  

- 30 puncte (locul I),  

- 25 puncte (locul II ),  

- 20 puncte (locul III),  

- 15 puncte (mențiune). 

• Punctajele de mai sus se dublează dacă lucrările respective sunt publicate într-un volum 

cu ISSN/ISBN. 

• Susțineri de lucrări științifice la Olimpiadele studențești în Științe Economice, fazele 

locale (dacă lucrarea a fost selectată pentru trimitere la Olimpiada Națională se punctează o 

singură dată cu punctajul cel mai mare): 

- 3 puncte/lucrare susținută  

- 5 puncte/ lucrare premiată cu mențiune 

- 6 puncte/lucrare premiată cu locul III 

- 8 puncte/ lucrare premiată cu locul II 

- 10 puncte/ lucrare premiată cu locul I 

NOTĂ: Este obligatoriu să se depună copiile diplomelor de participare, diplomelor de premiere, 

programelor manifestărilor științifice, toate documentele justificative de susținere ale  lucrărilor, alte 

documente care atestă prezența/susținerea/publicarea de lucrări la toate tipurile de activități,  

eventuale linkuri unde se pot vizualiza lucrările prezentate. 

2. ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

- Participări active la workshop-uri organizate de FSE - 5 puncte/activitate 

- Participări la Școlile de vară desfășurate pe tematici în legătură cu domeniul Științelor 

Economice: - 5 puncte/participare  

3. ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT  

• Contract de voluntariat încheiat cu FSE, cu existența Fișei de post cu specificarea 

activităților care revin studentului – 20 de puncte/semestru; 
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• participări la activitățile derulate de Facultatea de Științe Economice (de exemplu 

activitatea de promovare, pentru studenții care nu au Contract de voluntariat încheiat cu FSE) 

- 5 puncte/activitate; 

• Reprezentanți în Consiliul Facultății de Științe Economice (în condițiile unei prezențe de 

minim 80% la ședințe) - 10 puncte/ semestru; 

• Reprezentanți în Comisiile Consiliului Facultății de Științe Economice (în condițiile unei 

prezențe de minim 80% la ședințe, pentru alți studenți decât membrii titulari ai Consiliului 

FSE) - 5 puncte/semestru 

• Reprezentanți în Senatul Universității din Oradea (în condițiile unei prezențe de minim 

80% la ședințe)- 10 puncte/semestru 

 

Alte mențiuni: 

• Fiecare proiect sau activitate desfășurată în cadrul facultății sau în cadrul asociațiilor 

studentești va fi anunțată la decanatul FSE printr-o scrisoare de înștiințare a conducerii cu 

următoarele documente atașate : 

- Lista cu membri participanți la proiect (coordonator, organizatori, parte integrantă, 

cadru didactic coordonator) semnată și ștampilată de asociația care organizează 

activitatea respectivă. 

- Mapa de proiect cu descrierea detaliată a proiectului, specificarea tipului de activitate 

desfășurată, a perioadei de desfașurare și a numărului de voluntari implicat și cadrul 

didactic coordonator. 

• Asociatiile studentesti se obligă să furnizeze decanatului o lista cu membrii biroului executiv 

extins pe anul universitar respective (presedinte, vicepresedinte, trezorier, secretar, 

coordonatori departamente) semnata si stampilata de presedintele asociatiei. Președintele 

Asociației este legal răspunzător pentru corectitudinea informațiilor furnizate. 

• Se vor puncta activitățile desfășurate în intervalul octombrie-februarie şi februarie-

octombrie, cu respectarea calendarului de depunere a dosarului. 

 


