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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul şi criteriile de acordare a burselor studenţilor din
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş.
Art. 2. În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ordinul MEN nr. 3392/2017,
Ordinul MEN nr. 4104/2017, și Ordinul MEN nr. 4366/2017 și Ordinul MEN nr. 5076/2017 bursele se
acordă studenţilor din învăţământul superior de stat – învățământ cu frecvență -, în funcţie de rezultatele
obţinute la învăţătură şi de starea materială a familiei studentului.
Astfel, bursele care se acordă studenţilor de la UMFST din Târgu Mureş sunt: burse pentru stimularea
performanței academice (burse de excelenţă, burse de performanţă didactică, burse de performanţă
ştiinţifică, burse de merit), burse speciale (burse de merit pentru activităţi sportive) şi burse de ajutor
social (burse sociale și burse sociale ocazionale).
Art. 3. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de
învăţământ superior de către MEN, proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe
de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de studii licenţă şi master din instituţia
respectivă, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse. La aceste fonduri se pot adauga
sume din fondurile proprii ale universitatii. Aceste fonduri se repartizează ulterior pe facultăţi, pe
programe de studii, pe ani de studii şi pe linii de predare, proportional cu numarul total de studenti.
Repartizarea pe facultăți a fondului de burse este aprobată de către CA.
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, naţionalitatea,
cetățenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la
organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani
petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din
alte surse.
Art. 5. Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora, este aprobat prin hotărâre a Senatului,
la propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv
a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din universitate.
Art. 6. (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12
luni), cu exceptia celor sociale care se revizuiesc la semestru.
(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 perioada examenelor
de finalizare a studiilor (licenta, disertatie, 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.
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Art. 7.
(1) Bursele sociale se revizuiesc la începutul fiecărui semestru și sunt acordate la cerere, în funcţie de
situaţia socio-economică a familiei studentului şi de criteriile generale stabilite prin ordinul MEN nr.
3392/2017 şi de criteriile specifice, elaborate conform metodologiei proprii.
(2) La stabilirea cuantumului burselor sociale se pornește de la cuantumul minim, stabilit anual de
CNFIS.
(3) Cuantumul burselor sociale se stabileşte, prin hotărâre a Senatului universităţii, la propunerea
Consiliului de administraţie, în limita fondurilor disponibile şi nevoilor identificate la nivelul comunităţii
studenţeşti, cu respectarea prevederilor alin. (2)
Art. 8. Cuantumul burselor de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit.
Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
Art. (9) La nivelul universității se constituie, cu aprobarea Consiliului de Administrație,
Comisia de acordare a burselor pe universitate, alcatuită din 5 membri din care 2 studenți, coordonată
de un prorector, iar la nivelul fiecărei facultăți se constituie, comisia de a acordare a burselor pe
facultate, alcatuita din 5 membri din care 2 studenți, coordonată de către un prodecan. Tot cu
aprobarea Consiliului de Administratie se constituie Comisia de contestatii la nivelul universitătii, cu
alcatuire similară, coordonata de un alt prorector.

Capitolul II. Criterii specifice de acordare a burselor
Art. 9. Categoriile de burse acordate de UMFST din Târgu Mureş şi criteriile specifice de
acordare a acestora sunt specificate de OMEN 3392/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Bursele de performanţă se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au
înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursele atribuite pentru stimularea
performanţei prevăzute la art. 4 alin. (1) din OMEN 3392/2017 se pot acorda studenţilor care se
încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
- au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an de
studiu al unui program de studii;
- au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete;
- alte situaţii stabilite de universităţi prin regulamentele proprii.
Bursele de performanţă acordate de UMFST din Târgu Mureş sunt:
1.)

Bursele de excelenţă:
- se acordă studenţilor care au terminat cu media 10,00 doi ani la rând.

2.)

Bursele de performanţă ştiinţifică:
- se acordă studenţilor care au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare
ştiinţifică;
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- bursele de performanţă ştiinţifică se acordă prin concurs de dosare, dosarele urmând să fie
analizate la începutul fiecărui an de către Comisia de burse pe facultate. Studenţii care au
depus dosar pentru bursă nu pot participa în comisia de evaluare;
- evaluarea se face în funcţie de rezultatele din grila de evaluare (Anexa 01).
- la concurs au dreptul să se înscrie studenţii UMFST din Târgu Mureş din anii II-VI.
- dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:
 adeverinţă care atestă calitatea de student în anul universitar în curs
 curriculum vitae
 fişa de autoevaluare completată (Anexa 02)
 dovezi pentru activitatea punctată în fişa de autoevaluare.
- bursa de performanță științifică se acordă o singură dată pe durata anilor de studii la un
program de studiu;
- în cazul unui transfer interuniversitar /abandon/ exmatriculare /deces, persoana în cauză îşi
pierde bursa.
3.)

Bursele de performanță didactică:
- se acordă studenților clasificați primii în an/serie, cu condiția ca media ponderată să fie cel
puțin 9,75, calculată după sesiunea din vară;

4.)

Bursele de merit:
- se repartizează pe programe de studiu, ani de studiu și linii de predare, direct proporțional cu
numărul total de studenți;
- se pot acorda și studenților din anul I, în funcție de media obținută la concursul de admitere,
pe programe de studiu, proporțional cu numărul de studenți din fiecare program de studiu, la
propunerea comisiei de acordare a burselor de la nivelul fiecărei facultăți și cu aprobarea
comisiei de acordare a burselor de la nivelul universității;
- vor fi acordate studenţilor integralişti din anii II-VI care la finele sesiunii de vară au media
ponderată peste 8,00; în cazul în care pentru o bursă candidează doi studenţi cu aceeaşi
medie ponderată, se ia în considerare media aritmetică; în cazul în care şi mediile aritmetice
sunt egale, se ia în considerare nota examenului cu cele mai multe credite corespunzătoare;
-

bursele rămase nedistribuite de la studenții integraliști la finele sesiunii de vară, pot fi
acordate studenţilor care au promovat toate examenele la disciplinele din planul de
învățământ al anului universitar (discipline obligatorii și opționale), cu medie ponderată de peste
9,00 şi cu o restanţă la finele sesiunii de vară; în cazul în care pentru o bursă candidează doi
studenţi cu aceeaşi medie ponderată, se ia în considerare media aritmetică; în cazul în care şi
mediile aritmetice sunt egale, se ia în considerare nota examenului cu cele mai multe credite
corespunzătoare;
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-

bursele rămase nedistribuite de la studenții integraliști și cu o restanță la finele sesiunii de
vară, pot fi acordate studenţilor care au promovat toate examenele la disciplinele din planul
de învățământ al anului universitar, cu medie ponderată peste 9,50, cu două restanţe la finele
sesiunii de vară; în cazul în care pentru o bursă candidează doi studenţi cu aceeaşi medie
ponderată, se ia în considerare media aritmetică; în cazul în care şi mediile aritmetice sunt
egale, se ia în considerare nota examenului cu cele mai multe credite corespunzătoare;
- după repartizarea burselor, conform criteriilor din regulament și precizărilor de mai sus, dacă
mai rămân burse de la studenții integraliști sau cu una sau două restanțe la finele sesiunii de
vară nedistribuite, acestea se redistribuie după aceleași principii, la anii/ liniile unde mai sunt
studenți eligibili, din cadrul fiecărei facultăți, program de studiu, proporția fiind raportată la
numărul celor eligibili.
Art. 10. Bursele de ajutor social:

- se acordă la cerere, studenţilor cu situaţie materială/personală deficitară;
- pot fi burse de ajutor social permanent sau burse de ajutor social ocazional.
Art. 11. Bursele de ajutor social permanent se acordă studenţilor, pe durata studiilor, până la
împlinirea vârstei de 35 de ani, aflaţi în una din categoriile de mai jos:
(1) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
(2) studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet,
boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infectaţi cu
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism
articular şi cu orice alte boli cronice în mod special, pentru cazuri grave neincluse în lista de mai sus
aprobate de Senatul universității;
(3) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar
un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie;
(4) studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat, cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r)
din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr.
42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir” cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut,
remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
(5) Din fondul de burse repartizat universităţilor, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de
burse sociale;
(6) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de merit.
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Art. 12.
(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei
de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor
familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:
- veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru
îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent
dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în
conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru
incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri
publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la
alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
- veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în
vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte
fonduri publice;
- drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii
unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi
persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
- orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
- orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea
acestora la 12.
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(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula
ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi ale persoanelor pe care le are în grijă, precum
copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 13. Bursele de ajutor social ocazional:
(1) Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de bursele de
ajutor social ocazional, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:
- bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda
studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în
cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe
membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda
aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
- bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui
soţie nu realizează deloc venituri sau nu realizează venituri mai mari decât salariul de bază minim net
la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea
îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru
fiecare copil născut;
- bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al
familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege părintele (mama, tata) soţ, soţie, copil. În
cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa
se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
(2) Bursa de ajutor social ocazional poate fi acordată de două ori în decursul unui an universitar (o dată
pe semestru) la solicitarea studentului (cu obligativitatea să depună în timp dosarul cu actele
necesare la nivelul decanatelor), în limita fondurilor repartizate pentru burse de ajutor social sau din
fonduri extrabugetare ale Universităţii, şi în cuantumuri cel puţin egale cu bursa minimă.
Art. 14. În vederea acordării burselor sociale, studenţii vor depune următoarele documente justificative
pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:
- înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care
niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens,
însoţită de documentele care atestă acest lucru;
- pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea
bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea
prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este
obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
- copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
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- certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, și copie după dosarul
medical complet în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul şi care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (2).
Art. 15. Bursele speciale care pot fi acordate sunt bursele de merit sportiv:
(1) Studenţii ciclurilor de licenţă, cu rezultate remarcabile în activitatea sportivă de performanţă, pot
obţine pe bază de concurs, burse de merit sportiv. Cuantumul burselor pentru performanţă sportivă se
aproba de către Comisia de acordare a burselor din Universitate, cu avizul Senatului;
(2) Studenţii care solicită burse de merit sportiv, vor completa o cerere individuală, adresată Comisiei
de burse pe facultate, la începutul anului universitar. Comisia va stabili data limită de depunere a
cererilor;
(3) Studenţii care depun cerere pentru bursa de merit sportiv, vor susţine prin documente, care să
justifice performanţele personale. Performanţele sportive trebuie să fie realizate în ultimii cinci ani de la
data depunerii cererii;
(4) Studentul care solicită bursa de merit sportiv trebuie să acumuleze 60 credite (ECTS), în anul
universitar anterior (cu exceptia celor din anul I);
(5) Criteriile pe baza cărora se stabileşte ierarhia candidaţilor la bursele de merit sportiv sunt
următoarele:
- calificarea la jocurile olimpice;
- clasarea pe locurile I-VIII în competiţii mondiale oficiale;
- clasarea pe locurile I-VI în competiţii europene oficiale;
- obţinerea unui titlu de campion naţional în competiţii oficiale de seniori;
- obţinerea a minimum două titluri de campion naţional de juniori;
- obţinerea a minimum două locuri II-III, în campionate naţionale de seniori, sub egida
federaţiilor naţionale sportive de specialitate;
- component de lot naţional (titular în echipe reprezentative), pe categorii de vârstă;
- component al unui centru naţional de excelenţă sportivă, din subordinea MEN;
- component al unei echipe divizionare de seniori din primul eşalon naţional.
Art. 16. Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, pentru un
singur program de master, cu excepţia burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare.
Art. 17. (1) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi 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
reglementată în prezentul regulament.
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(3) Studenții care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primescă 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.

Capitolul III. Dispoziții finale
Art. 18.
(1) Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor se publică prin afişarea pe pagina
web şi la sediul universităţii, la începutul anului universitar.
(2) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii unor categorii
de burse sunt publicate pe site-ul şi la avizierul universităţii/facultăţii cu minimum 15 zile lucrătoare
înainte de data limită pentru depunerea acestora.
(3) Comisiile de acordare a burselor constituite la nivelul universităţii şi ale fiecărei facultăţi, analizează
dosarele depuse, precum şi situaţiile statistice întocmite la decanate şi aprobă listele nominale ale
studenţilor 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
candaristice. Rezultatul contestațiilor precum și listele finale cu studenții care primesc burse se afișează
pe situl universității, ulterior aceste date fiind transmise și Serviciului Social.
Art. 19. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei
burse de ajutor social, universitatea sesizează organele de anchetă competente şi se procedează la
sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data
de 05 decembrie 2018 și intră în vigoare în data de 06. decembrie 2018.

Anexe
Anexa 01: UMFST-REG-47-F01-Ed.08 – Grila de evaluare pentru acordarea burselor de performanţă
ştiinţifică
Anexa 02: UMFST-REG-47-F02-Ed.08 - Grila de autoevaluare pentru acordarea burselor de
performanţă ştiinţifică
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Anexa 01: UMFST-REG-47-F01-Ed.08
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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Anexa 02: UMFST-REG-47-F02-Ed.08
Grila de autoevaluare pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică
Nume: .....................................................................................................
Facultatea şi programul de studiu .........................................................................................................................
Anul ......................

Capitol*

Denumirea rezultatului de cercetare**

Punctaj

Punctaj

autoevaluare

comisie

1
2.1
2.2
3.1
3.2
4
5
6.1
6.2

7
8.1
8.2
8.3
8.4
9

Total
*Capitolele sunt numerotate conform Anexei 01.
**Lista datelor de identificare a elementului pentru care se solicită punctaj (de ex. 6.1: Titlu, autori, revista, volum,
pagina, an de publicare).
Dovezile trebuie aranjate conform acestui tabel. Nu vor fi punctate activităţile pentru care nu există dovezi în
dosar.

