D O A M N Ă D EC A N ,

Subsemnatul/a ____________________________________________, student la
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, program de studiu __________________________,
anul de studiu ________,

buget,

taxă, CNP_______________________ , telefon

________________ , e-mail ____________________ , vă rog să-mi aprobaţi acordarea
unei burse de ________________ pentru rezultate deosebite obţinute la
cultural-artistice,

ştiinţifice,

sportive,

manifestări

altele, pentru anul universitar __________.

Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative:
1. Adeverinţă de student;
2. Documente doveditoare pentru aprecierea activităţii
ştiinţifice,

artistice,

sportive,

culturale,

altele;

3. CV;
4. Grilă punctaj pentru aprecierea activităţii ştiinţifice/cultural-artistice/
sportive în vederea acordării bursei de performanţă, de merit şi de
excelenţă „Ştefan cel Mare” din Suceava;
5. Contul IBAN.

Data

Semnătura

ANEXA 1
Nume şi prenume__________________________________
Facultatea de Ştiinţe le Educaţiei

GRILĂ PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE/CULTURALARTISTICE/SPORTIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSEI DE PERFORMANŢĂ, DE
MERIT ŞI DE EXCELENŢĂ „ŞTEFAN CEL MARE”
Nr
crt

Criterii/Activităţi
Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, brevet,
contract (străinătate/ internaţional/ naţional/ local)
Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice sau
participarea la concursuri studenţeşti (străinătate/
internaţional/ naţional/ local)
Organizare manifestări ştiinţifice/concursuri studenţeşti,
activităţi culturale (străinătate/ internaţional/ naţional/
local)
Premiul obţinut la concursuri de nivel internaţional
(categorie premiu)
Premiul obţinut la concursuri de nivel naţional (categorie
premiu)
Premiul obţinut la concursuri de nivel local (categorie
premiu)
Publicarea la o editură sau într-o revistă de prestigiu a
unei producţii literare - eseu, poezie, etc. (internaţional/
naţional (ex. România literară)/ local (ex. Astra, Corpul
T))
Publicarea unui articol intr-un cotidian (internaţional/
naţional/ local )
Participarea la evenimente culturale internaţionale de
prestigiu (colectiv)
Participare la campionat naţional (divizii)
Premii şi participare la campionat naţional universitar
(clasament)
Component al loturilor naţionale sportive
Participare la competiţii de nivel local (clasament)
Organizarea de activităţii sportive la nivel (internaţional./
naţional/ local)
Participare la activităţi culturale, artistice, sportive
(individual/formaţie)
Participare la activităţi în folosul facultăţii şi universităţii
(promovarea imaginii universităţii/facultăţii/alte activităţi
de voluntariat)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Punctaj
Obţinut

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

10/8/6/3
80(I)/70(II)/60(III)/50(M)
60(I)/50(II)/40(III)/10(M)
40(I)/30(II)/20(III)/10(M)

40/30/20

30/20/10
40
80(A)/60(B)/30(alte divizii)
60(I)/50(II)/40(III)/10 (participare)
80
20(I)/10(II)/5(III)
20/15/10
40/20
40/20/10

TOTAL
Note:
1.
2.
3.

Punctajul din grilă pentru bursele de performanţă şi de merit este luat în considerare numai pentru activităţile din anul universitar
anterior, pe ultimele 12 luni;
Facultăţile pot prevedea în criteriile specifice de acordare a burselor compeltarea grilei de punctaj cu alte activităţi;
Se vor considera articolele, brevetele şi manifestările ştiinţifice/concursurile studenţeşti, activităţile culturale doar dacă este trecută
afilierea la USV.

Data

Semnătura

