BURSĂ DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
semestrul II / an universitar 2020-2021
PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR – 01- 17.03.2021

Dosarele complete se depun în locul special amenajat în fața ușii
secretariatului
Bursa de performanță se atribuie pe semestre de plată, la cerere, în
baza prevederilor Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a
altor forme de sprijin material, primilor doi studenți integraliști de la fiecare
program și an de studiu (începând cu anul II , studii de licență) în ordinea
descrescătoare a mediilor ponderate, dar nu mai puțin de media 9,00.
Formula în baza căreia se face ierarhizarea studenților care solicită bursa
de performanță este următoarea:
punctaj activitate științifică conform anexei (se găsește atașat) x 0,5 +
medie ponderată x 0,5

 Bursa de performanță se poate acorda numai începând cu anul al II lea
de studii de licență.
 Pentru obţinerea bursei de performanță științifică, studenţii vor întocmi
un dosar în care se vor prezenta rezultatele performanțelor științifice
obţinute (diplome, copii după brevete etc.).
 Se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat în
ultimele 12 luni la data depunerii dosarului și în care apare afilierea la
USV.

DOMNULE DECAN,
Subsemnatul/a

...........................................................................................,

Facultatea de Educație Fizică și

Sport,

program

student/ă
de

la

studiu

............................................................................................................, anul de studiu ...........,  buget,
 taxă,

CNP..............................................................,

telefon

....................................,

e-mail ....................................................................................................................,
aprobaţi

acordarea

vă

rog

să-mi

unei burse de performanță științifică pentru rezultate

deosebite obţinute la

manifestări ştiinţifice, pentru anul universitar 2020-2021,

semestrul I.
Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative:
1. Documente doveditoare pentru aprecierea activităţii ştiinţifice;
2. Grilă punctaj completată pentru aprecierea activităţii ştiinţifice în vederea acordării bursei de
performanță științifică.

Data

Semnătura

-------------------------------------------------------------------------------------------------Anexa 1
GRILĂ DE PUNCTAJ ÎN VEDEREA ACORDĂRII bursei de performanță
ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Nr.
crt.

CRITERII/ACTIVITĂŢI

PUNCTAJ

1.

Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, brevet, contract
(străinătate/ internaţional/ naţional/ local)

2.

Prezentare de lucrări la manifestări științifice
(străinătate/internațional/național/local)

3.

Premii obținute pentru activitatea de cercetare științifică
(străinătate/internațional/național/local)

PUNCTAJ
OBŢINUT

10/ 7/ 4/ 2
*20 pentru
articol ISI

5/3/2/1
10/7/4/2

TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT
Note:
1. Punctajul din grilă este luat în considerare numai pentru activităţile efectuate în ultimele 12 luni
de la data depunerii dosarului;
2. Se vor considera articolele, brevetele şi manifestările ştiinţifice și activităţile unde este trecută
afilierea la USV.

