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Depunerea actelor pentru 

BURSELE DE PERFORMANŢĂ 

pe semestrul I, anul universitar 2021-2022 
 

Depunerea dosarului pentru bursele de performanță pe semestrul I, anul universitar 2021-2022, se va 

face electronic, în perioada 21.10.2021 – 28.10.2021.  

 

Criterii pentru acordarea burselor de performanță au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Facultatii de Inginerie nr. 28 din data de 24.10.2017. 

 

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU BURSELE DE PERFORMANŢĂ 
 

Solicitanţii vor trimite dosarele de concurs electronic, scanate în format PDF, însoţite de cartea de 

identitate scanată (într-un singur fișier PDF).  

 

Dosarul electronic va conţine: 

1. Memoriu de activitate (maxim 2 pagini): 

- activitatea didactică; 

- activitatea de cercetare; 

- premii obţinute; 

- recomandări de la cadrele didactice care cunosc activitatea studentului; 

- alte activităţi (exemplu: şcoală de vară, activităţi sociale etc.);  

- copii ale lucrărilor ştiinţifice şi ale diplomelor 

2. Fişa centralizatoare a activităţilor. 

 

Toate documentele se trimit pe adresa de e-mail: secretar.ing@ugal.ro 

 

Termen depunere dosare 28.10.2021. 
 

 

DECANATUL 
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FIŞA CENTRALIZATOARE A ACTIVITĂŢILOR 
 

 

Criteriul Activităţi realizate Punctaj  

Concursuri profesionale 

în anul precedent 

1. (denumirea concursului, anul, tipul activităţii: 

participare/premiul obţinut) 
 

2.  

..........  

Cercetare ştiinţifică 

realizată în anul 

precedent 

Lucrări la sesiuni ştiinţifice studenţeşti 

1. (autori, titlul lucrării, denumirea sesiunii ştiinţifice 

studenţeşti, anul, tipul activităţii: participare/premiul obţinut) 
 

2.  

..........  

Contracte 

1. (denumire contract, perioadă de derulare a contractului)  

Brevete 

1. (autori, titlul brevetului, anul depunerii/obţinerii brevetului)  

Articole publicate (punctajul se împarte la numărul de autori) 

1. (autori, titlul lucrării, revista, link-ul lucrării, anul 

publicării) 
 

2.  

Medalii la concursuri, saloane de inventică, premii/distincții 

1. Tip medalie  

2.   

Media anului precedent (media)  

Membru în Consiliul Facultăţii  

Membru în Senatul Universităţii  

Stagiu ERASMUS 
(universitatea gazdă, perioada de derulare a stagiului 

ERASMUS) 
 

Cursuri de specializare 

finalizate cu diplomă 

(denumire curs, perioada de desfăşurare, locul desfăşurării, 

tipul/numărul/seria diplomei obţinute) 
 

Școli de vară/Internship-

uri (neretribuite) 
(locul şi perioada desfăşurării activităţii)  

Participare în proiecte 

naționale/internaționale 

(membru in echipa de 

implementare sau în 

grupul țintă) 

1.Titlu proiect, tip, membru în echipa/grup tinta etc 

2. 

 

 

 

 

Voluntariat (locul şi perioada desfăşurării activităţii)  

 

 

Nume, prenume student/studentă 

Semnătura 

 


