
Grila de evaluare pentru acordarea  

BURSEI UNICE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ „MIRCEA CIUHRII” 

 
1. Deținători de Burse nominale  
Act necesar: adeverința de confirmare 

 internaționale   -15 puncte 

 naționale  -10 puncte 

 

2. Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie  

Act necesar: scrisoare de confirmare  

 proiecte internațional director/membru  -20 / 15 puncte 

 proiecte național director/membru  -10 / 5 puncte 

 

3. Lucrări apărute în publicații științifice internaționale  
Act necesar: copia, link articol  

 articole în reviste ISI   -20 puncte 

 articole în alte reviste editate în străinătate  -15 puncte 

 articole în culegeri în străinătate  -10 puncte 

 publicaţii ştiinţifice electronice  -10 puncte 

 rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice  -5 puncte 

 

4. Lucrări apărute în publicații științifice naționale  
Act necesar: copia  

 articole în reviste categoria A   -15 puncte 

 articole  în reviste categoria B  -10 puncte 

 articole  în reviste categoria C  -10 puncte 

 articole  în culegeri  -5 puncte 

 rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice  -2 puncte 

 

5. Participări la congrese științifice în străinătate (ca prim autor / coautor) 
Act necesar: copie după abstract book + ISBN/ISSN 

 lucrare premiată  -25 / 15 puncte 

 lucrare prezentată  -10 / 7 puncte 

 

6. Participări la sesiuni științifice naționale (prim autor / coautor) 
Act necesar: copie după abstract book + ISBN/ISSN 

 prezentare  -15 puncte 

 poster  -10 puncte 

 participare cu lucrare  -5 puncte 

 

7. Monografii, manuale, lucrări metodice, dicționare, etc. 

Act necesar: copie copertă+cuprins, copie pagină autori, ISBN 

 autor/editor  -20 puncte 

 coautor  -15 puncte 

 

8. Participare în organizarea manifestărilor științifice, cultural artistice şi sportive (organizator sau co-

organizator UnAȘM) 

Act necesar: diplomă din partea organizatorilor  

 internaționale de specialitate  -20 puncte 

 naționale de specialitate  -15 puncte 

 internaționale studențești  -10 puncte 

 naționale studențești  -5 puncte 

 

9. Participări în proiecte şi programe social culturale și sportive ca reprezentant al UnAȘM  
Act necesar: diplomă/certificat de participare                                                      -10 puncte  

 

10.Participări în activități extracurriculare (training-uri, cursuri, școli de vară, etc.)   
Act necesar: diplomă/certificat de participare                                                       -5 puncte  

 

11.Acțiuni de promovare a UnASM și a personalității, savantului „M. CIUHRII” (spoturi video și audio, flyere, 

volante, fluturași, postere, pliante, broșuri, publicitate on-line, etc.).           -15 puncte 

                                                                                                 

 

Rezultatele se prezintă pentru anul 2016. 

 

 

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la criteriile de acordare a bursei, aceasta fiind atribuită 

candidatului care va acumula punctajul cel mai mare pentru  întreaga activitate


