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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 

Nr. 28 din data de 01 / 10 / 2021  

 
Conform: 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea 

Decanului 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie, 

Metodologiei de acordare a burselor aprobate de Senatul Universitar prin Hotărârea  nr. 

109/05.08.2020 
 

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de  01 / 10 / 2021 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Criteriile specifice Facultăţii de 

Inginerie pentru acordarea burselor şi estimarea performanţelor educaţionale şi ştiintifice ale 

studenţilor. 

 

Decan, 

 

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 
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Criterii specifice Facultății de Inginerie pentru acordarea burselor şi  

evaluarea performanțelor educaţionale şi ştiinţifice  

 
Art. 1. Condițiile generale de acordare a burselor sunt specificate în Metodologia de acordare a 

burselor, avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 29 iulie 2020 și aprobată de Senatul 

Universitar prin Hotărârea nr. 109 din 5 august 2020. Orice altă hotărâre anterioară privind modalitatea 

de acordare a burselor nu mai este valabilă. 

 

Art. 2. Bursele pentru stimularea performanței academice sunt burse de merit și de performanță și se 

acordă studenților universității înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. Bursele 

pentru stimularea performanței au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite 

sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat, potrivit criteriilor specifice 

stabilite în prezentul document.  

 

Art. 3. Bursele atribuite pentru stimularea performanței se pot acorda studenților care se încadrează în 

cel puțin unul din următoarele cazuri: au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai 

mari medii ponderate din același an de studiu al unui program de studii sau au realizat performanțe 

științifice, inovații și brevete.  

 

Art. 4. Bursele de merit pentru studenții Facultății de Inginerie se acordă în conformitate cu 

Metodologia de acordare a burselor.  Media ponderată minimă de la care se poate acorda bursă de merit 

studenților din ciclul I de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie este 7 (șapte). Bursele 

de merit se revizuiesc o dată la 6 luni. 

  

Art. 5. Repartizarea fondului de burse de merit pe domenii/programe de studii se face proporțional cu 

numărul studenților bugetați din anul și domeniul/programul de studii respectiv. Criteriile de acordare 

a burselor de merit și de departajare a studenților clasați pe ultimul loc cu medii egale sunt cele din 

Anexa 1.  

 

Art. 6. Acordarea burselor de performanță pentru studenții Facultății de Inginerie se realizează în 

conformitate cu Metodologia de acordare a burselor. Punctajul se calculează conform criteriilor pentru 

acordarea burselor de performanță, specificate în Anexa 2. 

 

Criteriile specifice Facultății de Inginerie privind acordarea burselor pentru stimarea performanței 

academice, aprobate prin HCF nr. 28 din 01.10.2021, vor intra în vigoare începând cu anul universitar 

2021-2022. 
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Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 28 din 01.10.2021  

Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 
 

 

Criterii pentru acordarea burselor de merit 
 

 

Ciclu de 

studii 

An  

studiu 

Criterii de acordare a 

burselor de merit 

Criterii specifice pentru departajarea 

la medii egale 

1. Licență Anul 1 – 

semestrul I 

Media de la admiterea la 

licență 

1. Media multianuală din liceu  

2. Media la bacalaureat la disciplina Matematică 

Anul 1 – 

semestrul II 

Media ponderată din 

sesiunea de iarnă 

1. Media de la admiterea la licență 

2. Media multianuală din liceu 

Anul II – IV Media ponderată din 

semestrul anterior 

1. Media multianuală a anului/anilor anteriori 

2. Media de la admiterea la licență  

2. Master Anul 1 – 

semestrul I 

Media de la admiterea la 

masterat 

1. Media la examenul licență 

2. Media multianuală a anilor de studii la licență 

Anul 1 – 

semestrul II 

Media ponderată din 

sesiunea de iarnă 

1. Media de admitere la masterat 

2. Media de la licență 

Anul II Media ponderată din 

semestrul anterior 

1. Media ponderată din anul anterior 

2. Media de admitere la masterat 
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Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 28 din 01.10.2021  

Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 
 

 

Criterii pentru acordarea burselor de performanță 
 

Criteriul Indicatori de realizare 
Punctaj  

Observații 
Local Național 

Concursuri 

profesionale în 

anul precedent 

Participare 1p 3p 

Se punctează fiecare 

concurs 

Mențiune 3p 6p 

Premii speciale 5p 10p 

Locul III 7p 14p 

Locul II 10p 20p 

Locul I 13p 26p 

Cercetare 

științifică 

Lucrări la sesiuni științifice studențești (punctajul se împarte la nr. de autori) 

Participare 1p 3p 

Se punctează fiecare 

lucrare științifică 

Mențiune 3p 6p 

Premii speciale 5p 10p 

Locul III 7p 14p 

Locul II 10p 20p 

Locul I 13p 26p 

Contracte 50p/contract - 

Brevete 50p/brevet - 

Articole publicate în reviste sau în cadrul volumelor conferințelor naționale sau 

internaționale (punctajul se împarte la nr. de autori) 

În reviste cotate ISI 60p 

Se punctează fiecare 

articol  

În reviste indexate în baze de date 

internaționale 
30p 

În volumele conferințelor naționale sau 

internaționale 

național –10p  

internațional –20p 

În alte tipuri de reviste 10p 

Medalii la concursuri, saloane de inventică, premii/distincții 

Aur 150p 
Se punctează fiecare 

medalie/premiu/ 

distincție 

Argint 100p 

Bronz 50p 

Premiu/Distincție 20p 40p 

Media anului precedent. Nota 9,00 – 10,00 30p 
Scara liniară de la 

9,00 la 10,00 

Membru în Consiliul Facultății 10p - 

Membru în Senatul Universității 20p - 

Stagiu ERASMUS 50p/semestru - 

Cursuri de formare, finalizate cu 

diplomă 

< 20 ore 20p/diplomă 
- 

> 20 ore 50p/diplomă 

Școli de vară/Internship-uri (neretribuite) 25p - 

Participare în proiecte naționale/internaționale 

(membru în echipa de implementare sau în grupul țintă) 

național –10p  

internațional –20p 

Se punctează fiecare 

participare în proiect 

Voluntariat 10p/acțiune - 

 

Dosarele solicitanților vor conține: 

1. Memoriu de activitate (maxim 2 pagini) care include descrierea activităților educaţionale și de cercetare, 
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a premiilor obținute, recomandări ale cadrelor didactice care cunosc activitatea studentului sau alte tipuri 

de activități (exemplu: școală de vară, activități sociale, voluntariat etc.);  

2. Fișa centralizatoare a activităților, conform criteriilor pentru acordarea burselor de performanță; 

3. Dovezi care susțin activitățile realizate (exemplu: copii ale diplomelor, articolelor științifice etc.). 

 

 

 




