
UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA  

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ 

 
 

BURSE DE PERFORMANŢĂ PENTRU SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022-2023 

 
Dosarele pentru bursa de performanţă la Facultatea de Inginerie Alimentară se depun ONLINE la adresa de email 

sorina.ropciuc@fia.usv.ro. Corespondența privind dosarul de bursă se realizează online. Studentul depune dosarul 

complet, cu documentele în original, la sala E008, până pe data de 21 OCTOMBRIE 2022. 

 
Bursa de performanţă se atribuie, la cerere, studenților integraliști la începutul fiecărui semestru în limita a 5% din fondul total de burse și care au 

realizat cumulativ următoarele cerințe: 

a. au rezultate deosebite la învățătură, media minim 9,00; 

b. s-au distins prin performanţe ştiinţifice deosebite (pe baza punctajului obţinut conform Anexei 1 a Regulamentului cadru privind acordarea burselor și 

a altor forme de sprijin material în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava). 

c. acumulează cel puțin 150 de puncte conform Anexei 1 

d. nu au sancţiuni conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor. 

Ierarhizarea studenților se face pe baza punctajelor obținute conform Anexei 1. În cazul punctajelor egale, departajarea se face pe baza 

următoarelor criterii: 

a. Media generală ponderată; 

b. Punctajul obținut la criteriul 4 din Anexa 1; 

c. Punctajul obținut la criteriul 5 din Anexa 1. 

 

 

DECAN, 

Prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian OROIAN 

 

 

mailto:sorina.ropciuc@fia.usv.ro


ANEXA 1 

 

GRILĂ PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSEI DE 

PERFORMANŢĂ LA NIVELUL FACULTĂȚII 

Nume și prenume student: __________________ 

Anul de studii: ________ 

Programul de studii: ________________ 

Nr. 

crt. 

Criterii/Activităţi Punctaj Criterii/Activităţi 

Punctaj 

Justificări detaliate pentru  
activitate, perioada de desfăşurare, 

premiul obţinut  

Punctaj 

calculat 

de 

student  

Punctaj 

acordat 

de CABF  

1 Media generală ponderată Media 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)/5

0(M) 

   

5 Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel naţional 

(categorie premiu)* 

60(I)/50(II)/40(III)/2

0(M) 

   

6 Premiul obţinut la concursuri științifice de nivel local 

(categorie premiu)* 

40(I)/30(II)/20(III)/1

0(M) 

   

7 Publicarea unui articol într-un cotidian (internaţional/ 

naţional/ local )* 

30/20/10    

TOTAL punctaj obținut:   

 

*Punctajul obținut se împarte la numărul de autori 

Data________________      Semnătura studentului ________________ 

Data________________      Semnătura membrilor CABF ________________ 


