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CRITERII DE EVALUARE A APLICAȚIILOR PENTRU BURSE SPECIALE APLICABILE LA FSAS-UBB 

 Aplicațiile pentru burse speciale sunt evaluate în funcție de două criterii:  

I. Activitatea științifică anterioară – pondere de 25% în nota finală. Se calculează suma punctajelor 

obținute la indicatorii I.1, I.2 și I.3 din Tabelul 1. de mai jos.  Candidatul cu punctajul total maxim 

primește nota 10, iar notele celorlalți candidați se calculează, în funcție de punctajele lor, ca 

pondere din punctajul maxim. 

II. Proiectul de cercetare – pondere de 75% în nota finală. Se evaluează între 1p și 10p de către fiecare 

membru al comisiei, care va acorda o notă întreagă. În cazul în care există diferențe mai mari de 2p între 

notele acordate de către membrii comisiei, se re-analizează proiectul de către fiecare dintre ei, până se 

ajunge la o rezoluție. Nota la criteriul II reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către membrii 

comisiei.  

Ierarhizarea finală a aplicațiilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate dintre 

criteriul I (25%) și criteriul II (75%).  

Tabelul 1. Criterii, indicatori și punctaje aplicabile la FSAS-UBB 

Criteriu Criteriul I. Activitatea științifică anterioară* 
25% 

Criteriul II.  
Proiectul de cercetare** 

 75% 

Indicator 

I.1 Pariticipare 
conferinţe 

(prezentare orală 
sau poster)  

I.2 Publicatii 
site/reviste 
studenteşti 

I.3 Publicaţii la 
edituri 

recunoscute  

II. Calitatea proiectului de 
cercetare  

Punctaj 1p/conferință 
5p/nr.autor/ 

publicație 
10p/nr.autor/ 

publicație 
Min. 1p – Max. 10p 

 

*Vor fi punctate doar acele activități care sunt dovedite prin documente incluse în dosarul de concurs. 

În cazul participărilor la conferințe, se cere includerea în dosar a copiei programului conferinței, iar în 

cazul publicațiilor, copia publicației (în cazul celor on-line, listarea acestora pe de pagina web unde au 

fost publicate). Activitățile care nu sunt dovedite nu vor fi punctate.  

**Proiectul de cercetare trebuie să fie în domeniul științelor sociale și se evaluează în funcție de 

calitatea științifică, fezabilitate, relevanță socială și originalitate.  

 

 


