Legea 486/2002

Str. Nufărului 87, Tel. 0359-405603, Fax: 0259-426692, E-mail: contact@emanuel.ro, www.emanuel.ro, Cod fiscal 4208595

REGULAMENT
DE STIMULARE A STUDENȚILOR CU REZULTATE EXCELENTE
ÎN ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ȘI DE RECUPERARE A CELOR CU REZULTATE NECORESPUNZĂTOARE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Examinarea și evaluarea pregătirii profesionale a studenților se realizează pe tot
parcursul anului universitar, potrivit formelor de examinare prevăzute în planurile de
învățământ, concretizate în cadrul seminariilor, a lucrărilor practice, precum și prin
examene care se susțin în sesiunile stabilite în conformitate cu structura anului
universitar.
Art. 2. - Rezultatele obținute de studenții Universității Emanuel din Oradea sunt
analizate și prezentate periodic în cadrul Consiliilor facultăților.
Art. 3. - În categoria studenților cu rezultate deosebite sunt incluși studenții care obțin
media generală anuală cel puțin 9,50 (nouă 50%), care se remarcă prin performanțe
excelente în activitatea de cercetare științifică/creație artistică sau în activitățile inițiate și
promovate de universitate. În categoria studenților cu rezultate insuficiente sunt incluși
acei studenți care nu obțin rezultate minime: sunt restanțieri, au media generală anuală
mai mică de 6,00 (șase 00%), nu participă la activitățile didactice și de pregătire
profesională.
Art. 4. - Profesorii menţin legătura cu studenţii prin cel puţin 2 ore de consultaţie
săptămânală și prin sistemul tutorial. Fiecare grupă de studenți are un cadru didactic
îndrumător, ale cărui atribuții sunt de supraveghere și îndrumare pe întreaga perioadă a
studiilor. Se practică și tutoriatul colegial între studenţi.
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Art. 5. - Sunt încurajate organizaţiile studenţeşti, în cadrul cărora sunt implicați şi
profesorii, grupuri studenţeşti ca: Frumuseţe în sfinţenie şi Fabrica de bărbaţi.

CAPITOLUL II
Stimularea studenților cu rezultate deosebite
în activitatea de pregătire profesională

Art. 6. - Studenții care realizează performanțe deosebite și excelente în activitatea de
pregătire profesională didactică, de cercetare științifică sau în activitățile inițiate și
promovate de universitate pot fi stimulați și recompensați prin:
a). Acordarea de burse în conformitate cu Regulamentul Universității Emanuel
din Oradea de acordare a burselor;
b). Acordarea altor forme de stimulare materială;
c). Acordarea de diplome de excelență;
d). Reducerea unor taxe;
e). Susținerea materială din partea universității pentru unele activități specifice
ale studenților: profesionale, de misiune, de cercetare, de promovare a universității,
cultural-artistice ș. a.;
f). Diseminarea performanțelor deosebite pe site-ul și pagina de facebook a
universității și în cadrul capelei săptămânale;
g). Sprijinirea studenților cu rezultate foarte bune pentru participare la
manifestări științifice și de creație artistică naționale și internaționale, publicarea
materialelor rezultate din cercetarea științifică individuală (tezele de licență, masterat și
doctorat de certă valoare academică sunt publicate prin Centrul de Cercetare al
Universității Emanuel din Oradea, în colaborare cu Editura Universității Emanuel);
h). Facilitarea participării la cursuri/masterclass-uri/workshop-uri/tabere de vară
de specializare în domeniu;
i). Cooptarea studenților în colective/proiecte/granturi de cercetare;
j). Facilitarea conectării la mediul academic național și internațional;
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k). Facilitarea colaborării cu diverse instituții încă din perioada studenției, în
vederea posibilei angajări după absolvire.

CAPITOLUL III
Recuperarea studenților cu rezultate necorespunzătoare
în activitatea de pregătire profesională
Art. 7. - Pentru recuperarea studenților cu dificultăți în procesul de pregătire
profesională, sunt prevăzute următoarele măsuri:
a). Semestrial, la nivelul disciplinei/departamentului/facultății se realizează o
analiză a situației studenților cu rezultate insuficiente;
b). Se adaptează strategia de recuperare în urma analizei fiecărui caz în parte;
c). Procesul de recuperare se realizează prin acțiuni de tip tutorial: sunt alocate
ore suplimentare destinate recuperării; contactul permanent dintre student și cadrul
didactic prin email în vederea explicitării și aprofundării materialului didactic; folosirea
unor metode moderne de predare, care facilitează exemplele practice, ca de exemplu
folosirea platformei e-learning ș.a.;
d). În acțiunile de recuperare pot fi implicați colegii de grupă și asociațiile
studențești.

Prezentul Regulament, în forma modificată, a fost aprobat în ședința Senatului Universității Emanuel din
Oradea din data de 19 noiembrie 2014.

Președinte al Senatului UEO,
Prof. univ. dr. Paul Negruț
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