
 
Criterii de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă la Ciclul I (Studii 

universitare de Licenţă) 

 

După stabilirea numărului de burse de performanţă care se vor acorda pe fiecare an de studiu, în limita 

fondurilor disponibile, dosarele depuse vor fi evaluate şi ierarhizate după puntajul calculat astfel:  

a) 15 puncte - pentru fiecare lucrare publicată într-o revista de specialitate cotată ISI sau dovada că a fost 

acceptată pentru a fi publicată într-o revistă cotată ISI. 

b) 12 puncte - pentru fiecare lucrare publicată in extenso (cel puțin 3 pagini) într-o revistă de specialitate 

indexată ISI sau dovada că a fost acceptată pentru a fi publicată într-o revistă indexată ISI. 

c) 8 puncte - pentru premiul I, II sau III obținut la concursurul Dragomir Hurmuzescu / concursuri 

internaționale studențești 

d) 3 puncte – pentru mențiune obținută la concursurul Dragomir Hurmuzescu / concursuri internaționale 

studențești 

e) 3 puncte - pentru fiecare lucrare prezentată la o conferință internaţională cu prezentarea abstractului şi a 

datelor de identificare (număr, pagină) în volumul de rezumate al conferinţei. 

f) 1 punct – pentru fiecare lucrare prezentată la o conferință naţională cu prezentarea abstractului şi a datelor 

de identificare (număr, pagină) în volumul de rezumate al conferinței.  

 

De asemenea, studenţii trebuie să aibă media minimă 8.50 pentru anul universitar 2021-2022 şi cel puţin 6 

puncte din aplicarea criteriilor de mai sus. 

În caz de egalitate, departajarea se va face aplicând următoarele criterii: 

1. Va câştiga bursa studentul care va avea cel mai mare punctaj provenit de la punctul ”a” față de cel cu 

punctaj provenit de la punctul ”b” sau față de cel cu punctaj provenit de la punctul ”c” sau față de cel 

cu punctaj provenit de la punctul ”d” sau față de cel cu punctaj provenit de la punctul ”e”sau de la 

punctul ”f”.      

2. Dacă egalitatea se păstrează după aplicarea criteriului 1, departajarea se face considerând media 

obţinută în anul anterior 

În procesul de evaluare se vor considera doar lucrările în care apare afilierea la Facultatea de Fizică, 

Universitatea din Bucureşti și care au fost realizate în anul universitar anterior. 

Observații: Dacă 2 sau mai mulți studenți aplică pentru bursa de performanță și sunt coautori ai aceleiași 

lucrări (vezi punctele a) și b)), punctajul aferent individual reprezintă punctajul criteriului împărțit la numărul 

de coautori aplicanți. Punctajele pentru criteriile e) și f) se acordă studentului aplicant doar dacă acesta a 

prezentat lucrarea în cadrul conferinței. 

Dosarele pentru  bursa de performanta se depun la secretariatul facultății până vineri, 04.11.2022, ora 11.00. 

 

Decan      Preşedintele comisiei de acordare a burselor 

Prof.univ.dr. Lucian ION      Conf.univ.dr. Cristina MIRON 


