
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT 

 
BURSE DE PERFORMANŢĂ 

 

– Semestrul I – 2020/2021 – 
 
 
Bursele de performanţă se acordă în semestrul I, la 
cererea studenţilor, conform Regulamentului cadru R53 

privind acordarea burselor şi Criteriilor specifice privind 

acordarea burselor pentru studenţii FIM. 
 

Cererile tip ale studenţilor, însoţite de Grila punctaj – 
Anexa 1 şi de documentele justificative pentru evaluarea 
rezultatelor la învăţătură şi a performanţelor ştiinţifice din 
ultimele 12 luni se  vor depune la Secretariatul facultăţii, 
până pe data de 23.10.2020.  
Formularele pentru Cererea tip şi Grila punctaj se găsesc la Secretariat. 
 

1. Bursa de performanţă se acordă semestrial, pe semestre de plată, în urma unui concurs 
în care candidaţii sunt ierarhizaţi pe baza rezultatelor deosebite la învăţătură şi a 
performanţelor ştiinţifice, inovaţii şi brevete obţinute în ultimele 12 luni de la data de 
început a perioadei de depunere a dosarului, cu afiliere USV şi în domeniul facultăţii 
noastre, conform Grilei punctaj - Anexa 1 la Criteriile FIM, în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute.  

2. Bursa de performanţă se acordă la cerere, studenţilor de la studii universitare de licenţă 
sau masterat, integralişti la începutul anului universitar, în limita unui procent de circa 
10% (rotunjit la număr întreg de studenţi) din numărul total al studenţilor bugetaţi de la 
ciclul de studii respectiv, care la sfârşitul anului de studii precedent au realizat 
următoarele cerinţe: 
 

a. au obţinut la finele anului universitar precedent o medie ponderată care se 
încadrează între primele cele mai mari 5 medii din acelaşi an de studiu şi 
program de studii, dar nu mai mică de 9,00; 

b. s-au distins prin performanţe ştiinţifice deosebite, inovaţii, brevete, premii, 
menţiuni la concursuri ştiinţifice, cu afiliere USV şi în domeniul facultăţii noastre 
(punctaj total de minimum 30 de puncte obţinut la cel puţin unul dintre criteriile 
2÷6 din Grila punctaj - Anexa 1 la Criteriile FIM); 
Activităţile ştiinţifice se iau în considerare o singură dată pe parcursul studiilor. 

 



 
ANEXA 1 

GRILA PUNCTAJ 
PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE ÎN VEDEREA  

ACORDĂRII BURSEI DE PERFORMANŢĂ LA NIVELUL FACULTĂŢII 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Criterii /  
Activităţi Punctaj 

1. Media generală ponderată din semestrul / anul anterior (M) M x 10 

2. Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, brevet, contract 
(străinătate/ internaţional/ naţional/ local) 

40/30/20/10 
*80 pentru articol ISI 

3. Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice sau participarea la 
concursuri studenţeşti (străinătate/ internaţional/ naţional/ local) 

40/30/20/10 

4. Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel internaţional 
(categorie premiu) 

80(I)/70(II)/ 
60(III)/ 

55(PS)/50(M) 

5. Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel naţional 
(categorie premiu) 

60(I)/50(II)/ 
40(III)/ 

30(PS)/20(M) 

6. Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel local (categorie 
premiu) 

40(I)/30(II)/ 
20(III)/ 

15(PS)/10(M) 
 

 
Notă: Activităţile ştiinţifice se iau în considerare o singură dată pe parcursul studiilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


