
 

 

 

Bursa de performanță Lucica Matei 

 

 

Bursa de performanță Lucica Matei se acordă o singură dată pe parcursului anului universitar 

(pe semestrul I) şi poate fi cumulată cu alte categorii de burse. Beneficiari ai bursei pot fi doar 

studenții Facultății de Administrație Publică. 

Propunerea de acordare a bursei speciale de performanță Lucica Matei va avea la bază unul 

dintre următoarele criterii: 

 a) rezultate deosebite în activitatea academică; 

b) rezultate deosebite la manifestări extracurriculare organizate de Facultatea de Administrație 

Publică-SNSPA; 

c) activitate de cercetare cu rezultate deosebite în cadrul Facultății de Administrație Publică – 

SNSPA; 

d) contribuţii la promovarea imaginii Facultății de Administrație Publică pe plan naţional şi 

internaţional; 

e) premii naționale sau internaționale. 

Studenții care solicită bursa specială de performanță Lucica Matei trebuie să depună un dosar 

la secretariatul facultății care să conțină următoarele: 

a) cerere (de la secretariat); 

b) copie după actul de identitate; 

c) curriculum vitae însoțit de acte doveditoare ale activităților menționate în CV; 

d) recomandări de la două cadre didactice ale Facultății de Administrație Publică – 

SNSPA. 



 

 

Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanță 

„Lucica Matei” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, 

organizatorică, culturală și sportivă* 
(*Sunt luate în considerare activităţile desfăşurate în calitate de student – reprezentând SNSPA-FAP) 

 

 

a) Rezultate deosebite în activitatea academică  
Dacă bursa se acordă doar pe acest criteriu media trebuie să fie 10 (zece) în anul anterior. 

În rest, studenții trebuie să aibă minim media nouă 9 (nouă). Punctajul pentru rezultate 

deosebite în activitatea academică se va calcula în raport cu media obținută, cuprinsă între 9 şi 

10, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10 (zece) candidatul va obţine 50 puncte. 

 

b) Rezultate deosebite la manifestări extracurriculare organizate de Facultatea de 

Administrație Publică-SNSPA;  

 

1) Activitate organizatorică  

Organizarea de evenimente/proiecte în cadrul FAP: 

 coordonator –20 puncte pentru fiecare eveniment/proiect; 

 participant –15 punct pentru fiecare eveniment/proiect. 

 

2) Activitate cultural-artistică  

Participări la evenimente culturale ca reprezentant al SNSPA - FAP: 

 premiul I – 20 puncte; 

 premiul II –19 puncte; 

 premiul III – 18 puncte; 

 menţiune – 17  puncte; 

 participare –15 puncte. 

 

3) Activitate sportivă  

Participări la evenimente sportive ca reprezentant al SNSPA - FAP: 

 premiul I – 20 puncte; 

 premiul II –19 puncte; 

 premiul III – 18 puncte; 

 menţiune – 17  puncte; 

 participare –15 puncte. 

 

4) Activitate de voluntariat în SNSPA-FAP – 30 de puncte pentru fiecare activitate. 

 

c) activitate de cercetare cu rezultate deosebite în cadrul Facultății de Administrație 

Publică – SNSPA  

1. membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională – 50 puncte pentru fiecare 

contract pe an; 

2. participare și premii obținute la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în calitate de student 

SNSPA - FAP București: 

 participare cu susținerea unei lucrări cu obținere de premiu/mențiune –30 puncte; 

 participare cu susținerea unei lucrări –20 puncte.  



 

3. publicare de articole în reviste recunoscute BDI sau ISI sau volume ale conferințelor – 

30 puncte pentru fiecare articol publicat, doar dacă este menționată afilierea la SNSPA - FAP 

București. 

4. publicare de cărţi de specialitate –50 puncte pentru fiecare carte publicată.  

 

d) contribuţii la promovarea imaginii Facultății de Administrație Publică pe plan 

naţional şi internaţional  

- coordonator eveniment  –30 puncte pentru fiecare eveniment; 

- membru eveniment – 20 puncte pentru fiecare eveniment; 

- internship sau voluntariat în instituțiile publice/ONG-uri în vederea sprijinirii 

comunității 

 internship în instituții publice – 15 puncte;  

 voluntariat în ONG-uri – 15 puncte. 

 

e)  premii naționale sau internaționale  

- premiu internațional – 10 puncte pentru fiecare premiu 

- premiu național – 5 puncte pentru fiecare premiu 

 

 

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele 5 criterii de acordare a 

bursei.  

Bursa va fi obținută de candidatul care va înregistra cel mai mare punctaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


