
 
                                                                                                                                                           

  

 

 

ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 

LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
  

CRITERIILE APLICATE LA FACULTATEA DE INGINERIE 
  

  

1. Plan/prezentare proiect de cercetare – se acordă nota  N1 cuprinsă între 1 şi 10  

 Punctaje acordate:  

 • Oficiu: 1 punct  

 • Modul de sintetizare a rezultatelor din literatură: 3 puncte  

 • Direcţii de dezvoltare: 3 puncte  

 • Calitatea prezentării orale: 3 puncte  

  

2. Activitate ştiinţifică şi premii la concursuri studenţeşti – se acordă nota  N2 cuprinsă între 1 şi 

10, care va respecta ierarhia punctajelor obţinute conform precizărilor de mai jos:  

 Punctaje acordate:  

  Lucrare publicată în:  

 ▪ revista indexată ISI: 10 puncte  

 ▪ revista indexată SCOPUS: 7 puncte  

 ▪ revista indexată BDI (altele decât ISI, SCOPUS) : 5 puncte  

 ▪ alte reviste sau în volume ale conferințelor: 2 puncte  

Punctajul se împarte la numărul de autori. 

 

  Lucrare prezentată  la:   

 ▪ conferinţă naţională: 2 puncte 

 ▪ conferinţă/simpozion internaţională studenţească: 2 puncte  

 ▪ conferinţă/simpozion naţională studenţească: 1 punct  

Este necesară dovada efectuării prezentării, nu se punctează publicarea sau includerea 

studentului în programul conferinței. 

 

  Concursuri  studenţeşti:  

 ▪ premiu la concurs internaţional: 5 puncte  

 ▪ premiu la concurs naţional: 3 puncte  

 ▪ participare la concurs internaţional: 2 puncte  

 ▪ participare la concurs naţional: 1 punct  

 Nu se punctează premiile la conferințe. 

 

Nota N2 se calculează astfel: se acorda nota 10 pentru studentul care a obținut cel mai mare 

punctaj, ceilalți candidați primesc note proporțional cu punctajul propriu. 

 



Nota finală a candidatului se calculeaza ca medie ponderată: N = 30% N1 + 70% N2   
  

  

3. În vederea examinării dosarelor de concurs, comisia organizează o sesiune de interviuri 

individuale, care se desfăşoară în continuarea sesiunii pentru susţinerea publică a proiectelor.  

  

4. Criteriu de departajare în caz de egalitate:  

- media anilor anteriori pentru studentii de la nivel licență 

- madia notei de finalizare a studiilor de licență și admitere la master pentru studenții de la nivel 

master   

  

5. Criteriu eliminatoriu: media ultimului an sau media examenului de finalizare ciclu licență 

licenţă, după caz, trebuie sa fie minim 8.  


