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Rezultate
Burse speciale pentru activitatea științifică
pentru anul universitar 2021-2022
Ierarhie

Nr. dosar

Notă proiect

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

1392
1394
1403
1400
1391
1399
1393
1395
1404
1397
1396
1402
1401
1390

9.850
9.375
8.875
10.000
9.500
8.550
9.066
8.400
8.750
8.300
8.200
8.125
5.800
6.700

Punctaj activitate
anterioară
10
9
10
4
6
9
6
8
6
4
2
2
10
6

Media finală
9.88
9.30
9.10
8.80
8.80
8.64
8.45
8.32
8.20
7.44
6.96
6.90
6.64
6.56

Comisia de evaluare:
Lect. univ. dr. Carmen Costea-Bărluțiu
Lect. univ. dr. Silviu Matu
Conf. univ. dr. Sebastain Pintea
Conf. univ. dr. Simona Ștefan
Asist. univ. drd. Borbala Tamas
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Criterii de evaluare
Bursele speciale pentru activitatea științifică 2021-2022
Criterii de evaluare
Nota finală constă în:
● 80% nota pentru propunerea de cercetare și prezentarea acesteia (I)
● 20% nota pentru activitatea anterioară (II), care va viza:
- publicații (ex. cărți, capitole, articole indexate ISI, articole indexate în baze de
date internaționale)
- participări la conferințe (prezentări orale sau poster)
- premii și burse anterioare
I. Punctajul aferent propunerii de cercetare și prezentării acesteia
Criteriile de notare:
● Fundamentarea științifică (2 puncte)
● Originalitatea / potențialul inovativ (2 puncte)
● Rigoarea metodologică și respectarea standardelor etice (2 puncte)
● Fezabilitatea proiectului (2 puncte)
● Implicațiile pentru cercetare / practică (1 punct)
● Claritatea prezentării propunerii de cercetare (1 punct)
II Punctajele aferente pentru evaluarea activității anterioare
● Articol ISI / capitol internațional la o editură recunoscută ca autor principal / unic sau
carte internațională la o editură recunoscută ca și autor unic sau coautor = 10 puncte
● Articol ISI / capitol internațional la o editură recunoscută ca și coautor (2-3 autori) = 7
puncte
● Articol ISI / capitol internațional la o editură recunoscută ca și coautor (4 sau mai
mulți autori) = 6 puncte
● Carte națională la o editură recunoscută ca și autor unic sau coautor = 8 puncte
● Articol BDI / capitol la o editură națională recunoscută ca și autor unic sau principal =
7 puncte
● Articol BDI / capitol la o editură națională recunoscută ca și coautor (2-3 autori) = 4
puncte
● Articol BDI / capitol la o editură națională recunoscută ca și coautor (4 sau mai mulți
autori) = 3 puncte
● Articol ISI proceedings (full text) ca și autor unic sau principal = 5 puncte
● Articol ISI proceedings (full text) ca și coautor (2-3 autori) = 4 puncte
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● Articol ISI proceedings (full text) ca și coautor (4 sau mai muți autori) = 3 puncte
● Premii / distincții naționale sau internaționale cu privire la activitatea de cercetare
(altele decât bursa de merit) = 4 puncte
● Bursă de merit / studiu = 2 puncte (se punctează o singură dată)
● Articol / capitol trimis spre publicare la o revistă / editură internațională recunoscută =
2 puncte (se atașează manuscrisul și dovada trimiterii)
● Articol / capitol trimis spre publicare la o revistă / editură națională recunoscută = 1
punct (se atașează manuscrisul și dovada trimiterii)
● Participarea în echipe de cercetare, contracte de cercetare, laboratoare sau colective de
cercetare pe o durată de minim 1 semestru (cu dovadă, cum ar fi contract, adeverință
din partea coordonatorului, etc.) = 2 puncte / proiect / echipă de cercetare / laborator
● Participare cu lucrare sau poster la o conferință națională sau internațională din
domeniu = 1 punct
Punctajul pentru criteriile de evaluare ale activității anterioare se cumulează până la nota 10.
Se punctează exclusiv realizările din domeniul psihologiei / științelor educației.
Punctajul total obținut pentru prezentarea proiectului este folosit ca și criteriu de departajare
în situația în care nota finală este identică între doi sau mai mulți candidați. Următorul criteriu
de departajare va consta în media de admitere în programul de studiu prezent.
Nota finală se va calcula după următoarea formulă:
[(Nota de la prezentare proiectului – între 0 și 10) * 80 + (Punctaj pentru activitatea
anterioară – între 0 și 10) * 20] / 100.
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Contestații
Contestațiile privind evaluarea dosarului de concurs se depun prin email, la
secretariatul Decanatului, pe adresa mirela.moteoc@ubbcluj.ro, până Joi 4 Noiembrie, ora
12:00.
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