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ANEXA 5 

 

 

 

ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ PENTRU STUDENŢI 

- CICLURILE DE STUDII LICENŢĂ, MASTERAT - 

 

 

Art. 1 Dispoziții generale 

 

(1) Universitatea „Valahia” din Târgoviște (denumită  în continuare UVT) acordă, în condiţiile  

legii,  burse  de  performanţă  ştiinţifică  din  alocaţii  bugetare  şi  venituri  proprii 

(extrabugetare) ale Universităţii. 

 

(2) Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie. 

Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termenul stabilit. 

 

(3) Condiţia de obţinere a unei burse de performanţă ştiinţifică acordată de către UVT, este ca 

studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut, în anul precedent 

semestrului pentru care solicită bursă, 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, 

potrivit curriculei prevăzute în contractul de studiu. 

 

(4) Cuantumul bursei de performanţă științifică este de 900 de lei.  

 

(5) Bursa de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul  II de 

studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei.  

 

(6) Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea burselor 

încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului. 

 

Art.2 Criterii de acordare 

 

(1) Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate. 

 

(2) Condiţiile şi criteriile de acordare a bursei de performanţă ştiinţifică sunt următoarele: 

a) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ anul 

universitar precedent); 

b) participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale în perioada în care au statutul de 

student UVT.  

c) articole publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale;  

 

(3)  Evaluarea  activităţii  de  cercetare  ştiinţifică  se  va  realiza  în  baza  punctajului obţinut, 

după cum urmează: 
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Categorii de activităţi punctate  Punctaj ¹ 

Publicare cărţi de specialitate 

Autor unic  200 

Coautor  Se împart 200 de puncte la numărul de 

  autori ² 

 Publicare articole 

Articol în publicaţii de specialitate internaţionale 

Autor unic  100 

Coautor  Se împart 100 puncte la numărul de 

  autori 

Articol în publicaţii de specialitate naţionale 

Autor unic  80 

Coautor  Se împart 80 puncte la numărul de 
  autori 

 Brevete înregistrate 

Internaţionale  200 

Naţionale  100 

Sesiuni ştiinţifice internaţionale 

Premiu de excelenţă  100 

Premiul I  90 

Premiul al II lea  80 

Premiul al III lea  70 

Menţiune  60 

Participare  30 

 Sesiuni ştiinţifice naţionale 

Premiu de excelenţă  90 

Premiul I  80 

Premiul al II lea  70 

Premiul al III lea  60 

Menţiune  40 

Participare  20 

 Sesiuni ştiinţifice organizate de către UVT 

Premiu de excelenţă  80 

Premiul I  70 

Premiul al II lea  60 

Premiul al III lea  40 

Menţiune  30 

Participare  10 
¹ Punctajul se acordă pentru fiecare carte, articol, brevet, premiu, etc. obţinut în perioada evaluată de la ultima 

acordare a unei burse de performanţă; 

² Dacă se poate identifica contribuţia fiecărui autor pe pagini, se împart cele 200 puncte la numărul de pagini şi se 

înmulţesc cu numărul de pagini ale cărui autor este candidatul la bursă. 
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(4) Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor care au realizat un punctaj minim de 

300 de puncte după cuantificarea activității de cercetare științifică. 

(5)  În  cazul  punctajelor  egale,  departajarea  studenţilor  se  va  face  pe  baza următoarelor 

criterii, luate în considerare în ordinea următoare: 

a) media pe anul precedent;  

b) numărul de participari la conferințe naționale si internaționale  

c) nota obţinută la materia cu cele mai multe credite;  

d) dacă egalitatea persistă se va lua în considerare nota la următoarea disciplină cotată cu 

cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica în continuare, până la realizarea 

departajării. În situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se 

vor lua în considerare toate aceste materii. 

 

Art. 3 Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă 

ştiinţifică, cuprinde următoarele documente: 

a) cerere; 

b) curriculum vitae; 

c) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute în cercetarea științifică; 

d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea științifică. 

 

Art. 4 Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă științifică 

are următoarele responsabilităţi: 

a) respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate;  

b) analizarea documentelor din dosarele depuse;  

c) întocmirea listelor cu bursieri în limita fondurilor alocate;  

d) redactarea  procesului-verbal privind  analiza,  evaluarea  şi atribuirea  burselor  şi  semnarea 

acestuia de către toţi membrii comisiei; 

e) analizarea şi rezolvarea contestaţiilor; 

f) transmiterea listei finale de burse către DGA (compartimentul responsabil). 

 

 

 

mailto:rectorat@valahia.ro
http://www.valahia.ro/

