
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

 privind 

Regulamentul de Acordare a Burselor Speciale pentru Activitatea Stiinţifică la UBB (Art. 7) 

 

Prezenta descriere se referă la modul de lucru privind evaluarea cuncursului de acordare a 

burselor speciale pentru Activitatea ştiinţifică (Art. 7): 

Art. 7. După susținerea proiectului și examinarea dosarului de concurs, Comisia de specialiști stabilește, pe 

baza unor criterii proprii făcute publice la deschiderea competiției, clasamentul solicitanţilor, pe care îl 

comunică Decanatului facultății. Criteriile proprii trebuie să corespundă cu unele dintre cele utilizate în 

principalele clasamente internaţionale ale universităţilor (ex. ARWU, QS, THE, URAP). Candidații vor 

primi note de la 1 la 10; acolo unde notele sunt identice comisiile vor specifica după ce criterii s-a făcut 

departajarea. Criteriile de notare vor include în mod explicit (specificându-se măsura procentuală în care 

ele contează la nota finală) contribuțiile anterioare documentabile ale candidatului, detaliate pe secțiuni: 

carte, capitol de carte, articol în revistă indexată Web of Science, articol în revistă indexată în alte baze de 

date internaționale, prezentare orală sau cu poster la competiții, premii (altele decât bursa de merit). 

Punctajele acordate pentru o publicație trebuie să fie de cel puțin 5 ori mai mari decât cele acordate pentru 

prezentările la conferințe (se va ține cont de numărul de autori).  

Decanatul facultății afișează rezultatele evaluării, care pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la 

afișare. Comisia de contestații (desemnată de Consiliul Facultății) soluționează contestațiile în termen de 

48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru 

acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică. 

 

Componentele concursului: 

1. Examinarea dosarelor de concurs (50%) 

a. Evaluarea activităţii ştiinţifice (25%) 

b. Mediile anilor de studii (în cazul studenţilor masteranzi se ia în considerare media 

de licenţă şi media de admitere la master (25%) 

2. Susţinerea publică a proiectului de cercetare (50%) 

 

1. Examinarea dosarului de concurs  

a. Evaluarea activităţii ştiinţifice 

 Comisia de concurs este format din preşedinte (prodecanul responsabil cu cercetarea) şi alţi doi 

membrii desemnaţi de Consiliul Facultăţii. Criteriile de evaluare sunt prezentate în tabelul 1.  

Table 1. Criterii de evaluarea activităţii ştiinţificepe anul universitar anterior 

Categorii de activităţi 

punctate  

Punctaj ¹ Punctaj realizat de 

candidat 

1. Publicare cărţi/ capitol de carte de specialitate  

Autor principal 400  

Coautor Se împart 400 de puncte la numărul de 

autori ² 

 

Publicare articole 



2. Articol în publicaţii de specialitate internaţionale  

Autor principal 200  

Coautor Se împart 200 de puncte la numărul de 

autori ² 

 

3. Articol în publicaţii de specialitate naţionale  

Autor principal 100  

Coautor Se împart 100 de puncte la numărul de 

autori ² 

 

4. Sesiuni ştiinţifice internaţionale  

Premiu de excelenţă 80  

Premiul I  70  

Premiul II  60  

Premiul III  50  

Menţiune  30  

Participare  20  

5. Sesiuni ştiinţifice naţionale 

Premiu de excelenţă 70  

Premiul I  60  

Premiul II  50  

Premiul III  40  

Menţiune  30  

Participare  20  

6. Sesiuni ştiinţifice organizate de către UBB sau FEFS  

Premiu de excelenţă 60  

Premiul I  50  

Premiul II  40  

Premiul III  30  

Menţiune  20  

Participare  10  

7. Proiecte ştiinţifice 

Internaţional - membru 50  

Naţional - membru 40  

Punctaj final = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7 

 

Notă : ¹ Punctajul se acordă pentru fiecare carte, articol, brevet, premiu, etc. obţinut în perioada 

anului universitar 2016/2017 
2Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe pagini, se împart cele 200 puncte la 

numărul de pagini şi se înmulţesc cu numărul de pagini ale cărui autor este candidatul la bursă. 

 
2. Evaluarea susţinerii proiectului de cercetare  

 Fiecare membru al comisiei va acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare candidat. Nota acestei 

componente reprezintă media notelor acordate de toţi membrii comisiei (inclusiv preşedinte). 

Criterii de evaluare a proiectului: 

 Titlul proiectului de cercetare 



 Tema proiectului de cercetare 

 Descrieți stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei pe plan național și 

internațional 

 Detaliați etapele din cadrul proiectului de cercetare 

 Metodologia cercetării 

 Rezultate preconizate a fi obținute 

 Literatura de referință 
 

 

Nota finală 

Se va calcula media dintre criterii de evaluare. 

 

Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordine descrescătoare în funcţie de nota finală obţinută. 

 

 

In caz de egalitate departajarea se face după: 

1. Punctajul obţinut la evaluarea activităţii ştiinţifice 

2. Media anilor de studii 

 

 


