Comisia de Evaluare a Burselor de Performanţă Ştiinţifică întrunită astăzi 28
octombrie 2014 pentru soluţionarea contestaţiilor a decis următoarele:
1. Contestaţia studentului Kovàcs Abaham Zoltàn (15099/27.10.2014)


Conferinţa ştiinţifică Studenţească a Universităţii din Pécs a fost deja considerată
de comisie ca fiind manifestare internaţională, fiind acordate cele 8, respectiv 4
puncte la la capitolele 1a/3 şi 1b/5 ale grilei de evaluare; mai mult,
autoevaluarea depusă de student a cumulat 51,5 puncte, comisia acordând în
clasificarea finală 54,5 puncte pentru acest candidat;



Dovada participării la programul de schimb „Szeged – Târgu-Mureş” nu a fost
inclusă de candidat în dosarul iniţial în termenul stabilit prin procedură, ca atare
nu a fost luată în considerare în evaluarea finală.

2. Contestaţia studentei Roman Flavia Cristina (15119/27.10.2014)


Reevaluarea dosarului a menţinut punctajul obţinut anterior; comisia
menţionează că pe fişa de autoevaluare toate lucrările publicate în rezumat la
conferinţele „Marisiensis” au fost încadrate de către autoare ca manifestări
internaţionale, toţi candidaţii fiind evaluaţi la acest punct în mod unitar ca fiind
manifestări naţionale;



Este de menţionat faptul că această candidată nu şi-a calculat punctajul final pe
grila de autoevaluare depusă.

3. Contestaţia studentului Fekete László (15098/27.10.2014)


În grila de autoevaluare a candidatului participările la conferinţe şi congrese au
fost punctate atât în calitate de autor/co-autor, cât şi ca participant pasiv, fără
lucrare, pe baza diplomei de participant. Comisia a evaluat aceste participări pe
baza rezumatelor ataşate, fără a puncta participarea pasivă (punctajul fiind
calculat o singură dată, dar în varianta cea mai favorabilă candidatului).

4. Dosarul candidatului Vartolomei Aurel Claudiu – Facultatea de Medicină dentară
Candidatul a depus dosarul în termenul legal, dar acesta nu a ajuns la comisie decât
ulterior datei de evaluare. Comisia a evaluat dosarul în data de 28 octombrie 2014, a
considerat corect punctajul din grila de autoevaluare (35 puncte) şi l-a inclus în clasificarea
finală.
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