Cerere pentru obținerea Bursei UEO Integritate și Excelență

C ă t r e,
Decanul Facultății ______________________
Subsemnatul ______________________________________________________
Student la programul de studii universitare

 de licență  de master

specializarea ___________________________________________________________
Vă rog să-mi aprobați obținerea unei Burse UEO Integritate și Excelență pentru
semestrul ____ an universitar _______ / _______.
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:

Data _________________

Semnătura __________________

Data înregistrării cererii ___________________
1. Performanța academică
Anul de studiu promovat
Media ultimului an de studiu
Numărul de credite obținute
Media ultimului semestru promovat
Numărul de credite obținute
Alte observații

Certificăm că datele menționate sunt reale. Data acordării punctajului _______________
Punctajul acordat (pe o scală de la 1 la 30) este: ____________________________
Decanul facultății,

Rector,
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C ă t r e,
Pastorul universității (Președintele Comisiei de Etică)
Subsemnatul ______________________________________________________
Student la programul de studii universitare

 de licență  de master

specializarea ___________________________________________________________
Vă rog să-mi aprobați obținerea unei Burse UEO Integritate și Excelență pentru
semestrul ____ an universitar _______ / _______.
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:

Data _________________

Semnătura __________________

Data înregistrării cererii ___________________
2. Slujirea bisericii locale
Biserica locală unde este membru
Biserica pe care o slujește în perioada
studiilor
Activități desfășurate în Biserica ……

Certificăm că datele menționate sunt reale. Data acordării punctajului _______________
Punctajul acordat (pe o scală de la 1 la 30) este: ____________________________
Pastorul universității (Președintele Comisiei de Etică),
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Subsemnatul ______________________________________________________
Student la programul de studii universitare

 de licență  de master

specializarea ___________________________________________________________
Bursa UEO Integritate și Excelență pentru semestrul ____ an universitar ____ / ____.
Data _________________

Semnătura __________________

3. Caracter duhovnicesc și relaționare corectă în spațiul academic
Student nr. 1
Numele și prenumele ____________________
Calitatea ______________________________
Aprecieri, observații:

Student nr. 2
Numele și prenumele ____________________
Calitatea ______________________________
Aprecieri, observații:

Punctajul acordat (pe o scală de la 1 la 10) este:
____________________
Data: _______________
Semnătura: ___________

Punctajul acordat (pe o scală de la 1 la 10) este:
____________________
Data: _______________
Semnătura: ___________

Media punctajului acordat de studenți este: _________________
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______________ / ___________________
Nr. de înregistrare / data înregistrării cererii
C ă t r e,
Consiliul de Administrație al Universității Emanuel din Oradea
Subsemnatul ______________________________________________________
Student al Universității Emanuel din Oradea, Facultatea _________________________
Programul de studii universitare

 de licență  de master

în specializarea

______________________________________________________________________
Vă rog să-mi aprobați obținerea unei Burse UEO Integritate și Excelență pentru
semestrul ____ an universitar _______ / _______.
4. Implicare în activitățile inițiate și promovate de UEO

Alte informații:
Statut locativ: (acasă/chirie/campus)
Venitul lunar al familiei
Frați, surori (minori) în întreținerea familiei
Beneficiez de sponsorizare sau alt tip de
bursă

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc
faptul că declararea falsă a acestora atrage pierderea calității de bursier, restituirea
bursei încasate și suportarea consecințelor legale.
De asemenea, am luat la cunoștință că nu sunt luate în considerare documente
anexate suplimentar, care nu sunt precizate în prezenta cerere.
Data _________________

Semnătura __________________
Pagina 4

REZOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

4. Implicare în activitățile inițiate și promovate de UEO
Observații, precizări:

Data acordării punctajului _______________
Punctajul acordat (pe o scală de la 1 la 30) este: ____________________________
Președintele Consiliului de administrație,

Punctajul final realizat

Cererea de acordare a bursei este



ADMISĂ



RESPINSĂ

Observații: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data rezoluției:
Semnătura Președintelui Consiliului de Administrație,
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