FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

BURSE DE PERFORMANȚĂ
Semestrul II - 2019/2020
În semestrul II, an universitar 2019/2020, Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică poate acorda, la
cerere, burse de performanță conform criteriilor specifice de
acordare prevăzute mai jos.
Bursa de performanță se atribuie, la cerere, pe baza rezultatelor deosebite
la învățătură, respectiv studenților integralişti care au media generală
ponderată pe semestrul precedent mai mare de 9,00 și au obținut
performanțe științifice (conform Grilei pentru aprecierea activității
științifice - Anexa 1).
Ierarhizarea studenților care solicită acordarea bursei de performanță se
face astfel:
- 20 % din punctaj reprezintă media generală ponderată pe semestrul
anterior;
- 80% reprezintă punctajul obținut din grilă.
Media 10 corespunde unui punctaj de 50 puncte.
La nivelul FSEAP se acordă maximum 3 burse de performanță în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute.
În cazul punctajelor egale, departajarea se face conform art.6 (6) din R53,
și anume:
1. media ponderată din anul precedent;
2. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe,
simpozioane, concursuri studenţeşti, seminarii ştiinţifice în semestrul
precedent;
3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea
persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai
multe credite.
Analiza, aprobarea dosarelor şi organizarea concursului se vor face de
către CABF.
Cererile
doveditoare
Anexei 1 a
burselor) se
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studenţilor, însoţite de C.V. și documentele
pentru aprecierea activităţii ştiinţifice (conform
Criteriilor specifice privind acordarea/revizuirea
vor depune la Secretariatul facultăţii, până vineri,

ANEXA 1

GRILĂ PUNCTAJ
PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE ÎN VEDEREA
ACORDĂRII BURSEI DE PERFORMANŢĂ LA NIVELUL FACULTĂȚII
Nr.crt.
Criterii/Activităţi
1.
Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol
publicat, brevet, contract (străinătate/
internaţional/ naţional/ local)
2.
Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice
sau participarea la concursuri studenţeşti
(străinătate/ internaţional/ naţional/ local)
3.
Premiul obţinut la concursuri științifice de
nivel internaţional (categorie premiu)

Punctaj
40/30/20/10
*80 pentru articol ISI
40/30/20/10
80(I)/70(II)/60(III)/50(M)

4.

Premiul obţinut la concursuri științifice de
nivel naţional (categorie premiu)

5.

Premiul obţinut la concursuri științifice de
40(I)/30(II)/20(III)/10(M)
nivel local (categorie premiu)
Publicarea la o editură sau într-o 40/30/20
revistă/jurnal sau altă publicație relevantă
pentru domeniul de studii (internaţional/
naţional / local)
Publicarea unui articol într-un cotidian
30/20/10
(internaţional/ naţional/ local )

6.

7.

60(I)/50(II)/40(III)/20(M)

Note:
1. Punctajul din grilă pentru bursele de performanţă este luat în considerare numai
pentru activităţile din anul universitar anterior, cu afiliere USV pe ultimele 12
luni.

