AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

DECIZIA nr. 10 din 16.03.2017
de modificare a Anexei 3 la Decizia nr.88 din 09.12.2010
În baza H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea si funcționarea
Agenției de Credite și Burse de Studii cu modificarile ulterioare
In baza H.G.nr 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei Nationale cu modificarile ulterioare
In baza O.M.N.C.Ș. nr.5568/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii
In baza H.G. nr.1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu lunare
tinerilor romani aflati la studii in strainatate
In baza O.M.N.C.Ș. nr.5569/2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si desfașurare a concursurilor nationale pentru acordarea burselor de
studii/cercetare/specializare/cursuri de vara in strainatate oferite in baza
documentelor de colaborare bilaterala sau in mod unilateralde alte state.
Directorul General al Agenției de Credite și Burse de Studii
DECIDE:
Art. 1 Se aproba modificarea Anexei 3 din decizia 88/2010, care va avea
cuprinsul precizat in anexa prezentei.
Art. 2 Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de Directia de Burse, Resurse
Umane si Economica din cadrul Agenției de Credite și Burse de Studii.
Director General
Maria – Magdalena JIANU

Întocmit,
Angela Traistaru
Consilier

Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17
www.roburse.ro

Anexa 3 la Decizia nr.10/16.03.2017
BAREM PENTRU EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS
CATEGORIA:
LICENȚIAȚI – studenți la masterat/doctorat/studii aprofundate
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
5.
6.

Rezultate studii universitare (media generală a anilor
de studii)
Rezultate examen de licență (media generală a
examenului de licență)
Student la studii de masterat/doctorat/aprofundate
a) în domeniul proiectului de studiu propus
b) în domeniu diferit față de studiul propus
Proiect de studiu/cercetare/creație artistică
Motivație, justificare
Obiective clare, precise
Fezabilitate
Activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor
Mod de valorificare a rezultatelor
Mod de diseminare a cunoștințelor dobândite
Programul este în concordanță cu lucrările elaborate
anterior
Încadrare
și
validare
în
programul
de
studiu/specializare
Încadrarea în domeniile de integrare europeană/de
interes instituțional pentru România
Exprimare clară, coerentă și logică a ideilor
Premii și mențiuni la concursurile studențești
Activitate științifică
În calitate de unic autor
1. Lucrări comunicate
în țară
5 x 0,16 puncte
în străinătate
5 x 0,20 puncte
2. Lucrări publicate
în țară
5 x 0,16 puncte
în străinătate
5 x 0,20 puncte
3. Cărți/traduceri publicate în edituri cu referenți,
didactice
în țară
5 x 0,20 puncte
în străinătate
5 x 0,20 puncte
În calitate de coautor
1. Lucrări comunicate
în țară
5 x 0,10 puncte
în străinătate
5 x 0,16 puncte
2. Lucrări publicate
în țară
5 x 0,10 puncte
în străinătate
5 x 0,16 puncte

max. 10 puncte
max. 10 puncte
max. 10
10
5
max. 40
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte

0-4 puncte
0-4 puncte
0-4 puncte
0-4 puncte
max. 10 puncte
max. 10 puncte

0-0,8
0-1

puncte
puncte

0-0,8
puncte
0-1
puncte
inclusiv publicații
0-1
0-1

puncte
puncte

0-0,5
0-0,8

puncte
puncte

0-0,5
0-0,8

punct
puncte
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7.

3. Cărți/traduceri publicate în edituri cu referenți
în țară
5 x 0,16 puncte
0-0,8
puncte
în străinătate
5 x 0,20 puncte
0-1
puncte
NOTĂ : 1. Se va avea în vedere revista, editura, importanța lucrării în
domeniu.
În domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice: expoziții,
filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice.
2. Numărul maxim de articole/ lucrări/ cărți/ traduceri
publicate, de lucrări susținute la sesiunile de comunicări științifice punctat
este 5, chiar dacă un candidat face dovada mai multora.
Alte elemente relevante privind pregătirea,
activitatea și performanțele obținute de candidat , în
activități
extraprofesionale/extracurriculare
max. 10 puncte
(activitate de voluntariat, participare la proiecte,
cercuri, coordonare de echipe de cercetare, membru
în echipe de cercetare etc.)
TOTAL
max. 100 puncte
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