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Grila de evaluare pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică

Denumirea rezultatului de cercetare
1
2

3

4

5
6

7

Membru în cerc științific studențesc / an universitar
Membru al comitetului de organizare al unui congres:
- național
- internațional
(maxim 1 / an; la Marisiensis şi TDK, numai organizatorii principali)
Participare la competiție științifică /profesională:
3.1
- în țară
3.2
- în străinătate
Participare la congrese nationale/internaţionale cu lucrare cu rezumat
publicat în calitate de prim-autor (maxim 3 lucrări / an) pentru domeniul
sanatate,
2.1
2.2

respectiv autor/ coautor (8/n) pentru celelalte domenii
Participare la congrese sau conferinţe de specialitate naţionale
(participant pasiv) (maxim 3 participări / an)
Articole BDI in extenso/Proceeding paper
6.1 prim autor (maxim 2 / an)
6.2 coautor (maxim 2 / an)
Participare într-un grant de cercetare naţional (maxim 1) / internaţional
(numai dacă studentul este inclus în personalul din contractul de
finanţare a grantului)

Punctaj
1
3
5
2xk
3xk
8 puncte /
lucrare
8/n puncte/
lucrare
0.5 puncte /
participare
15 / n
7/n
10 / 15
puncte /
participare

Documente justificative
(în copie)
Adeverință eliberată de conducătorul cercului științific (se indică
perioada)
Program, coperta și pagina cu organizatorii
Program (coperta și pagina unde apare lucrarea), diploma de
participare
Copie diplomă de participare, copie rezumat şi copie prima
pagină a volumului de rezumate
Copie diplomă de participare

Copia primei pagini a contractului şi a paginii cu personalul
implicat în grant
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8
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Lucrări în calitate de autor premiate la congrese naționale (cu lucrari
diferite) (n autori)
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune

Lucrări în calitate de prim-autor premiate la congrese internaționale (cu
lucrari diferite) – premiile I, II sau III sau menţiune, (n autori)

10/n
6/n
5/n
3/n

15/n

Copie după diploma care atestă premiul

Copie după diploma care atestă premiul

Observații
(n) număr de autori
(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/revistă
Calitatea de membru în cerc științific, colectiv/grant de cercetare, comitet de organizare congres, poate fi raportată o dată / an universitar
O participare/publicaţie/activitate se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă
Pe documentul justificativ numele autorului este subliniat/marcat pentru a facilita identificarea rezultatului
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