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Capitolul I. Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilește modul și criteriile de acordare a burselor de performanță
științifică studenților prin intermediul Junior Researcher Academy (denumită în continuare JRA) din cadrul
Unității de Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică (denumită în continuare UCSDT) a Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (denumită în continuare
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș).
Art. 2. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Ordinul MEN nr. 3392/2017,
Ordinul MEN nr. 4104/2017, Ordinul MEN nr. 4366/2017 și Ordinul MEN nr. 5076/2017, cu modificările și
completările ulterioare, bursele de performanță științifică se acordă studenților din învățământul superior de
stat – învățământ cu frecvență, care au înregistrat performanțe meritorii în activitatea de cercetare științifică.
Art. 3. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituțiilor de
învățământ superior de către MEC, proporțional cu numărul total al studenților înmatriculați la programe de
studii universitare cu frecvență, fără taxă de studii, ciclurile de studii licență și master din instituția respectivă,
în baza contractului instituțional pentru fondul de burse. La aceste fonduri se pot adăuga sume din fondurile
proprii ale universității. Aceste fonduri se repartizează ulterior pe facultăți, pe programe de studii, pe ani de
studii și pe linii de predare, proporțional cu numărul total de studenți. Repartizarea pe facultăți a fondului de
burse este aprobată de către Consiliul de administrație al universității.
Art. 4. Nu constituie criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul
de stat: statutul de student pe loc bugetat sau cu taxă, vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, cetățenia,
orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal
constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte
instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.
Art. 5.
1) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora, este aprobat prin hotărâre a Senatului, la propunerea
Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor
studențești reprezentative din universitate.
2) Cuantumul burselor de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit. Cuantumul bursei de
merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
Art. 6.
1) Bursele de performanță științifică se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).
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2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master, care
beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se vor acorda același tip
de bursă/burse până la finalizarea anului universitar respectiv, inclusiv pe perioada examenelor de finalizare
a studiilor (licență, disertație, etc.)
3) Studenții transferați de la alte instituții de învățământ superior de stat, altă facultate sau alt program de
studii, la învățământul cu frecvență, pot beneficia de burse începând cu anul universitar următor transferului,
cu condiția îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor.
4) Studenții care au solicitat întreruperea studiilor vor beneficia de bursă începând cu anul universitar
următor revenirii din întreruperea studiilor, cu condiția îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor.
Art. 7. La nivelul JRA se constituie, cu aprobarea Consiliului de Administrație, Comisia de acordare
a burselor de performanță științifică, alcătuită din 6 membri din care 2 studenți, astfel:
-

președinte – un secretar academic din cadrul Prorectoratului Științific;

-

un secretar academic din cadrul Prorectoratului pentru Probleme sociale și studențești,
învățământ în limba maghiară;

-

2 cadre didactice titulare, unul de la specializările Medicină-Farmacie și unul de la
specializările Științe –Tehnologie;

-

2 studenți, un student de la specializările Medicină-Farmacie și un student de la specializările
Științe –Tehnologie.

În caz de paritate de voturi, decizia finală îi aparține președintelui Comisiei de acordare a burselor de
performanță științifică.
Raportul Comisiei de acordare a burselor de performanță științifică se va transmite către Comisia de acordare
a burselor pe universitate, constituită conform Art. 9 din Regulamentului privind acordarea de burse
studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din
Târgu Mureș (UMFST-REG-47). Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de contestații la nivelul
universității, constituită conform Art. 9 din Regulamentului privind acordarea de burse studenților din cadrul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFSTREG-47).

Capitolul II. Criterii de acordare a burselor de performanță științifică
Art. 8. Categoriile de burse acordate de UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și criteriile specifice de
acordare a acestora sunt specificate de OMEN 3392/2017, cu modificările și completările ulterioare.
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Bursele de performanță științifică se acordă studenților care au înregistrat performanțe meritorii în
activitatea de cercetare științifică, cercetare aplicativă sau inovare. Bursele atribuite pentru stimularea
performanței prevăzute la art. 4 alin. (1) din OMEN 3392/2017 se pot acorda studenților din ciclul de licență
sau masterat care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
- au obținut performanțe semnificative în activitatea de cercetare științifică / inovare;
- nu au repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui număr insuficient de credite
pentru promovare.
Art. 9. Bursele de performanță științifică se acordă de către Junior Researcher Academy, în baza
prezentului regulament, astfel:
1)Bursele de performanță științifică se acordă prin concurs de dosare, dosarele urmând să fie analizate la
începutul fiecărui an de către Comisia de acordare a burselor de performanță științifică din cadrul Junior
Researcher Academy. Studenții care au depus dosar pentru bursă nu pot participa în comisia de evaluare;
2)Evaluarea se face în funcție de rezultatele din grila de evaluare (Anexa 01);
Art. 10. Dosarul de înscriere la concurs se depune online. Documentele (semnate și scanate în
format PDF) se transmit prin e-mail la adresa jra@umfst.ro. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
cuprindă următoarele documente:
1) adeverință emisă de către Decanat care atestă calitatea de student / masterand în anul universitar în curs
și faptul că solicitantul nu a repetat niciun an de studiu din motive legate de acumularea unui număr
insuficient de credite pentru promovare;
2) curriculum vitae;
3) fișa de autoevaluare completată (Anexa 02);
4) documente justificative care să ateste activitatea punctată în fișa de autoevaluare.
Art. 11.
1) Bursa de performanță științifică se acordă o singură dată pe durata anilor de studii la un program de studiu
(licență și masterat, dacă e cazul);
2) La concurs au dreptul să se înscrie studenții UMFST G.E. Palade Tg. Mureș din anii II-VI din ciclul de
licență, respectiv studenții din ciclul de masterat, astfel:
- studenții înmatriculați la domeniul sănătate:
o Specializările Medicină, Medicină dentară: anii II-VI din ciclul de licență;
o Celelalte specializări din domeniul sănătate: anii II-III / II-V din ciclul de licență;
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- studenții înmatriculați la domeniul Științe și Tehnologie: anii II-III / II-IV din ciclul de licență, anii I-II din ciclul
de masterat.
Art. 12.
1) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze
pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
2) Prin excepție de la alin.(1), studenții care beneficiază de bursă socială pot primi orice alt tip de bursă.
3) Studenții care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursa de
performanță, cât și bursa de merit trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând să o aleagă pe cea cu
valoare mai mare.
4) În cazul unui transfer interuniversitar /abandon/ exmatriculare /deces, persoana în cauză își pierde bursa.

Capitolul III. Dispoziții finale
Art. 13.
1) Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor se publică prin afișarea pe pagina web
și la sediul universității, la începutul anului universitar.
2) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii unor categorii de
burse sunt publicate pe site-ul și la avizierul universității/facultății cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de
data limită pentru depunerea acestora.
3) Comisiile de acordare a burselor constituite la nivelul universității și la nivelul Junior Researcher Academy,
analizează dosarele depuse, precum și situațiile statistice întocmite la decanate și aprobă listele nominale ale
studenților care primesc bursă.
4) După afișarea rezultatelor studenții pot depune contestații în termen de 2 zile lucrătoare la Registratura
universității. Contestațiile se soluționează de către Comisia de contestații, în cel mult 7 zile calendaristice.
Rezultatul contestațiilor precum și listele finale cu studenții care primesc burse se afișează pe site-ul
universității, ulterior aceste date fiind transmise și Serviciului Social.
Senatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a
aprobat prezentul regulament în data de 22 octombrie 2020 și intră în vigoare în data de 23 octombrie 2020.

Anexe
Anexa 01: Grila de evaluare pentru acordarea burselor de performanță științifică
Anexa 02: UMFST-REG-109-F01-Ed.01 Fișa de autoevaluare pentru acordarea burselor de performanță
științifică
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Anexa 01
Grila de evaluare pentru acordarea burselor de performanță științifică

Nr.
Crt.
1.
1.1
1.2
1.3

Denumirea rezultatului de cercetare
Membru Junior Researcher Academy (se puncteaza
statutul valabil la momentul depunerii dosarului):
- membru –Entry level
- membru – Involved level
- membru – Dedicated level

4.

Membru în cerc științific studențesc / an universitar
(maxim 1 / an)

5.

Membru al comitetului de organizare al unei
manifestări științifice studențești (congres, sesiune de
comunicări științifice studențești, conferință științifică,
simpozion etc.):
- națională
- internațională
(maxim 1 / an; la Marisiensis, TDK și inv8ing,
numai organizatorii principali)

5.1
5.2

6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3

Participare la competiție științifică
/profesională/competiție de inovare/hackathon (k –
nivelul premiului obținut) (maxim 2 / an):
- în țară
- în străinătate
Participare la manifestări științifice naționale cu
lucrare cu rezumat publicat (maxim 3 lucrări / an) în
calitate de:
- Prim autor pentru domeniul Sănătate
- Coautor pentru domeniul Sănătate
- Autor unic pentru celelalte domenii
- Coautor pentru celelalte domenii
Participare la manifestări științifice internaționale cu
lucrare cu rezumat publicat (maxim 3 lucrări / an) în
calitate de:
- Prim autor pentru domeniul Sănătate
- Coautor pentru domeniul Sănătate
- Autor unic pentru celelalte domenii

Punctaj

Documente justificative
Adeverință eliberată de Junior
Researcher Academy

5
10
15
1

3
5

2xk
3xk

8 pct/lucr
2 pct/lucr
8 pct/lucr
2 pct/lucr

10 pct/lucr
2,5 pct/lucr
10 pct/lucr

Adeverință eliberată de conducătorul
cercului științific (se indică perioada)
Copie după coperta și pagina cu
organizatorii SAU print-screen cu
pagina web care prezintă comitetul de
organizare al manifestării pentru
manifestările organizate on-line

Programul competiției (coperta și
pagina unde apare lucrarea), certificat
de participare, diplomă care atestă
premiul câștigat (dacă e cazul)
Copie certificat/diplomă de participare,
copie rezumat și copie după prima
pagină și cuprinsul volumului de
rezumate

Copie certificat/diplomă de participare,
copie rezumat și copie după prima
pagină și cuprinsul volumului de
rezumate
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Nr.
Crt.

Denumirea rezultatului de cercetare

8.4

- Coautor pentru celelalte domenii

9.

Premii obținute cu lucrări în calitate de prim sau unic
autor / coautor la manifestări științifice naționale (cu
lucrări diferite; punctajul se acordă suplimentar față de
punctele de la cap. 7. sau cap. 13.)
- premiul I
- premiul II
- premiul III
- mențiune

9.1
9.2
9.3
9.4

Punctaj
2,5 pct/lucr

Copie după diploma care atestă
premiul

8/2
6/1,5
4/1
2/0,5

10.

10.1
10.2
10.3
10.4

Premii obținute cu lucrări în calitate de prim sau unic
autor / coautor la manifestări științifice internaționale
(cu lucrări diferite; punctajul se acordă suplimentar
față de punctele de la cap. 7. sau cap. 13.)
- premiul I
- premiul II
- premiul III
- mențiune

Documente justificative

Copie după diploma care atestă
premiul

10/2,5
8/2
6/1,5
4/1

11.

Participare la manifestări științifice naționale
(participant pasiv) (maxim 3 participări / an)

0,5

Copie certificat/diplomă de participare

12.

Participare la manifestări științifice internaționale
(participant pasiv) (maxim 3 participări / an)

1

Copie certificat/diplomă de participare

13.

Articole publicate în extenso în reviste B+ sau BDI (se
includ și articolele in extenso apărute în volumele unor
manifestări științifice indexate BDI proceedings)
(maxim 2 / an)
- Prim autor pentru domeniul Sănătate
- Coautor pentru domeniul Sănătate
- Autor unic pentru celelalte domenii
- Coautor pentru celelalte domenii

13.1
13.2
13.3
13.4
14.

14.1
14.2
14.3
14.4

Articole publicate în extenso în reviste ISI (se includ și
articolele in extenso apărute în volumele unor
manifestări științifice indexate ISI proceedings)
(maxim 2 / an)
- Prim autor pentru domeniul Sănătate
- Coautor pentru domeniul Sănătate
- Autor unic pentru celelalte domenii
- Coautor pentru celelalte domenii

Copie articol, copie după prima pagină
a volumului și copie după cuprinsul
volumului (dacă e cazul)
15 pct/lucr
3 pct/lucr
20 pct/lucr
10 pct/lucr
Copie articol, copie după prima pagină
a volumului și copie după cuprinsul
volumului (dacă e cazul)
20 pct/lucr
5 pct/lucr
25 pct/lucr
15 pct/lucr
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Nr.
Crt.

Denumirea rezultatului de cercetare

Punctaj

Documente justificative

15.

Participare într-un grant de cercetare (maxim 1)
Copia primei pagini a contractului și a
național / internațional (numai dacă studentul este
paginii cu personalul implicat în grant
inclus în personalul din contractul de finanțare a 10 / 15 puncte /
grantului; grant diferit de cele acordate prin JRA)
participare

16.

Obținerea de granturi acordate prin Junior Researcher
Academy (JRA) (se acorda un singur punctaj, pentru
rezultatul cel mai valoros):
- Finalizarea cu succes a unui grant de inițiere – JRA
sau
- Beneficiar/Declarat câștigător în competiția pentru
acordarea de granturi de cercetare științifică - JRA

16.1
16.2

10
20

Copia Raportului final de activitate
Copia Contractului de grant

17.

Stagiu de cercetare în străinătate de cel puțin 7 zile
(maxim 2 / an)

10

Copie după certificatul care atestă
participarea, copie după raportul final
de activitate al participantului

18.

Stagiu de cercetare în străinătate de cel puțin 14 zile
(maxim 2 / an)

15

Copie după certificatul care atestă
participarea, copie după raportul final
de activitate al participantului

Observații:
 (k) participările premiate: fără premiu - k=1; mențiune - k=1,5; premiul 3 - k=2; premiul 2 - k=2.5;
premiul 1 k=3;
 Se acceptă maximum 2 lucrări prezentate/publicate de un autor/coautor la o ediție de
conferință/volum de conferință;
 O participare/publicație/activitate se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare
încadrarea cea mai favorabilă;
 Pe documentul justificativ numele autorului va fi subliniat/marcat pentru a facilita identificarea
rezultatului;
 la cap. 9 și cap. 10, punctajul pentru „prim sau unic autor” se acordă în felul următor: pentru domeniul
Sănătate – prim autor, pentru celelalte domenii – unic autor.
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Anexa 02: UMFST-REG-109-F01-Ed.01
Fișa de autoevaluare pentru acordarea burselor de performanță științifică
Nume și Prenume:
.................................................................................................................................................................
Facultatea ………………………………………………….
Programul de studiu ....................................................
Anul ......................
Capitol*
1.
1.1
1.2
1.3
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3

Denumirea rezultatului de cercetare**

Punctaj

Punctaj

autoevaluare***

comisie
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Capitol*
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
12.
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
15.
16.
16.1
16.2

Denumirea rezultatului de cercetare**

Punctaj

Punctaj

autoevaluare***

comisie
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Capitol*

Denumirea rezultatului de cercetare**

Punctaj

Punctaj

autoevaluare***

comisie

17.
18.
Total
*Capitolele sunt numerotate conform Anexei 01. Dacă există mai mute rezultate la același capitol, fiecare
rezultat se prezintă pe un rând distinct, numerotat corespunzător ex.: 13.1.1, 13.1.2 etc.
**Lista datelor de identificare a elementului pentru care se solicită punctaj (de ex. 6.1: Titlu, autori, revista,
volum, pagina, an de publicare).
***Punctajele calculate vor include și formula de calcul (modul de obținere a punctajului pentru respectivul
criteriu, acolo unde este cazul).
Dovezile trebuie aranjate în ordinea în care sunt trecute în tabel. Nu vor fi punctate activitățile pentru care nu
există documente justificative în dosar.

