
ANUNȚ 

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANȚĂ  

pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019 

 

Bursele de performanţă se acordă prin concurs organizat de Universitatea din 

Craiova pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale ştiinţifice de excepţie. 

 Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele de licenţă și 

master cursuri de zi, începând cu anul II de studii, ţinându-se cont de următoarele criterii: 

a) rezultate  profesionale  de  excepţie  (media  generală  pe  ultimele două   semestre 

să fie de 10 - condiție eliminatorie); 

b) activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii obţinute la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole 

publicate în reviste recunoscute naționale sau internaționale şi/sau cărţi de specialitate, 

invenții, brevete); 

c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV sau de 

alte entități recunoscute de UCV și COS). 

  

 Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretarul șef al 

facultății (până la data de 5 noiembrie 2018) o cerere însoţită de documentele doveditoare 

ale performanţelor:  

- premii/participări la concursuri internaționale sau naționale,  

- exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,  

- participare la contracte de cercetare,  

- brevete, inovații; 

- participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,  

- documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate de UCV sau de 

alte entități recunoscute de UCV și COS. 

 

 La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în 

considerare numai activităţile desfăşurate în anul universitar anterior acordării. 

 Aprobarea burselor de performanță este de competența comisiei de acordare a 

burselor de la nivelul universității, la propunerea comisiilor de atribuire a burselor de la 

nivelul facultăților, pe baza criteriilor prezentate în Anexa 2 – Evaluarea activităților 

științifice pentru acordarea bursei de performanță din Regulamentul privind acordarea 

burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți - Universitatea din Craiova. 

 

   Dosarele pentru acordarea bursei de performanță se depun la secretariat 

Prorectorat, camera 430, până la data de 7 noiembrie a.c., după ce în prealabil au obținut 

de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura si stampila pe extrasul 

situatiei scolare. 


