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PROCEDURA 

 de aplicare la nivelul Facultății de Biologie și Geologie a Regulamentului 

privind acordarea burselor speciale pentru activitate științifică  

Prezenta procedură completează Hotărârea Senatului nr. 48/11.04.2022 - Regulamentul 

privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat.  

Dispoziții generale: 

1. Bursele speciale pentru activitatea științifică se acordă studenților care au o activitate științifică

foarte bună și au înregistrat performanțe meritorii în activitatea de cercetare științifică.

2. Aceste burse se acordă studenților pe bază de competență și nu se va folosi nici un alt criteriu cu

referire la specializare (biologie, ecologie sau geologie), nivel de studiu (licență sau masterat) sau

linie de studiu (română, maghiară, germană).

3. Comisia de evaluare se stabilește în fiecare an înainte de concurs și este compusă din patru

specialiști, cadre didactice universitare cu titlul de doctor, din domeniile geologiei și biologiei, de

la toate departamentele facultății și este condusă de prodecanul responsabil cu cercetarea. În

comisie vor fi reprezentate atât linia de studiu română cât și cea maghiară și/sau germană.

4. Procedura de acordare a bursei de performanță se declanșează prin întocmirea unui dosar de

concurs care trebuie să cuprindă:

a) cererea de acordare a bursei semnată de către student și decanul facultății;

b) descrierea proiectului de cercetare;

c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în

textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către

cadrul didactic, în cazul câștigării bursei;

d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant

în format electronic;

5. Studenții înscriși în competiție nu pot fi evaluați de către îndrumătorul proiectului de cercetare,

sau de către alt cadru didactic care a fost coautor cu candidat într-o publicație științifică.

6. Criteriile de evaluare sunt publice și vor fi afișate pe pagina web a Facultății de Biologie și

Geologie.

https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/09/Anexa-la-HS-nr.-48-privinbd-modificarea-si-completarea-Regulamentului-de-burse-pentru-studenti-2-1.pdf
https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/09/Anexa-la-HS-nr.-48-privinbd-modificarea-si-completarea-Regulamentului-de-burse-pentru-studenti-2-1.pdf
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 Criterii folosite pentru evaluarea candidaților: 

 

7. Criteriile de evaluare ale candidaților și ponderea acestora în punctajul final sunt următoarele: 

 

CRITERIUL 1. Activitatea științifică și de cercetare (conform Anexei 1 – Fișa de evaluare) 

(evaluata conform celor specificate in Anexa 1)  

 

CRITERIUL 2. Proiectul de cercetare (evaluat ca note de la 1 la 10) 

 

8. Nota finală luată în considerare pentru ierarhizare este media aritmetică a celor două note 

obținute la Criteriile 1 și 2.  

9. Comisia de evaluare va întocmi o ierarhizare a candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute. 

10. În cazul punctajelor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în 

considerare în ordinea următoare: 

A. Punctajul total la activitatea științifică și de cercetare a studentului candidat la obținerea 

bursei de performanță. În cadrul acestui criteriu se va ține cont, în ordine, de: 

a. articole în publicații internaționale,  

b. articole în publicații naționale,  

c. participarea la manifestări științifice internaționale,  

d. participarea la manifestări științifice naționale, 

B. Punctajul obținut la prezentarea proiectului de cercetare  

C. Media obținută pe semestrul precedent (în cazul studenților de nivel licență și nivel master 

anul II) sau, respectiv, media de admitere la programul masteral (pentru studenții de nivel 

master anul II)  

 

Contestații: 

 

11. Decanatul Facultății afișează rezultatele evaluării, care pot fi contestate online la adresa 

bioge@ubbcluj.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Comisia de contestații (desemnată 

de Consiliul Facultății) soluționează contestațiile în termen de 48 ore de la încheierea perioadei 

de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor de 

performanță. Contestațiile se pot referi numai la evaluarea dosarului de concurs 

 

Aprobat de către Consiliul Facultății de Biologie și Geologie.  

file:///C:/Data/OneDrive%20-%20Universitatea%20Babeş-Bolyai/egyetem/prodekan/comisii%20facultate%202020-2023/Comisie%20burse%20pentru%20activitate%20stiintifica%20studenti/2020-2021/bioge@ubbcluj.ro
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 Anexa 1. 

 

Criterii de evaluare a activității științifice și de cercetare  
(conform art. 10, alin. (6), b din Hotărârea Senatului nr. 48/11.04.2022 -  Regulamentul privind 

acordarea burselor pentru studenți ciclurile de studii licentă si masterat, cu completări) 
 

 

Categorie de activitate Punctaj 

Publicații de specialitate 

Carte: Autor principal/coautor 200/200:nr.autori 

Articol în publicații de specialitate internaționale: 

autor principal/coautor 

100/100:nr.autori, 

+ 50 puncte în cazul 

publicațiilor indexate în Web 

of Science Core Collection 

(Clarivate Analytics)  

Articol în publicații de specialitate naționale: autor 

principal/coautor 

80/80:nr.autori 

Brevete înregistrate internaționale/naționale  200/100 

Sesiuni științifice internaționale/naționale/UBB 

Premiu de excelență  

Premiul I  

Premiul al II-lea  

Premiul al III-lea  

Mențiune  

Participare  

100/90/80 

90/80/70 

80/70/60 

70/60/40 

60/40/30 

20/15/10 

Membru în colective de cercetare, proiecte, granturi 

cu finanțare internațională/națională  

15/10 

 

 

CRITERIUL 1. Activitatea științifică și de cercetare, conform Fișei de mai sus, se evaluează după 

cum urmează: 

 

Nota 10 (zece) se acordă candidatului cu punctajul cel mai mare obținut și punctajul de cel 

puțin 200 de puncte cumulate. Pentru punctajele intermediare: nota finală = 8 + (Punctaj 

cumulat activitate științifică/100). 
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