Metodologie de acordare a bursei de performanță

Art. 1. Bursa de performanţă reprezintă un instrument de stimulare academică a studentelor și
studenților Facultății de Administrație Publică.
Art. 2. Bursa de performanță se acordă studentelor și studenților înmatriculați la programele de
licenţă şi masterat, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică, în ordinea
descrescătoare a punctajelor calculate conform grilei de punctaj prezentată în Anexa 1, în limita
numărului de burse aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.
Art. 3. (1) Înscrierea pentru obținerea unei burse de performanță este permisă studentelor și
studenților integraliști care au obținut media generală a anilor de studii anteriori de minim 9,00.
(2)
Studentele și studenții înmatriculați în anul I la programele de licență și masterat
nu sunt eligibili pentru obținerea acestui tip de bursă.
(3)
Studentele și studenții care beneficiază de programe de mobilitate în cadrul
facultății, nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță în anul în care are loc
mobilitatea.
Art. 4. (1) Dosarul de candidatură pentru obținerea unei burse de performanță se depune la
secretariatul facultății și cuprinde următoarele documente: cerere, CV însoțit de actele
doveditoare ale activităților menționate, alte documente (de ex. recomandări etc.).
(2) Dosarele de candidatură sunt analizate de Comisia de burse a Facultății de
Administrație Publică, pe baza criteriilor specifice prevăzute în Anexa 1.
Art. 5. (1) Bursa de performanță se atribuie pe durata unui an calendaristic. Pentru studentele
și studenții înmatriculați în ultimul an de studiu, bursa se atribuie până la susținerea examenului
de finalizare a studiilor.
(2) Bursa de performanţă se întrerupe în momentul în care studentul(a) nu mai
îndeplineşte condiţia de a fi eligibil(ă).
(3) Bursa de performanță nu se cumulează cu bursa de merit I.
Art. 6. Anexa 1 face parte din prezenta metodologie.

Anexa 1
Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanţă pentru
rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică
1. Rezultate la învăţătură
Punctajul pentru rezultate la învăţătură 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 40 puncte.
Se va lua în considerare media anului universitar anterior.
2. Cercetare ştiinţifică
a.
membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională – 10 puncte pentru fiecare
contract pe anul universitar precedent;
b.
premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice în anul universitar precedent, în
calitate de student FAP-SNSPA București:
• premiul I – 10 puncte;
• premiul II – 9 puncte;
• premiul III – 8 puncte;
• mențiune – 7 puncte;
c.
publicare de articole în reviste recunoscute BDI sau ISI – 10 puncte pentru fiecare
articol publicat în anul universitar precedent, doar dacă este menționată afilierea la FAPSNSPA
București;
d.
publicare de articole în volume colective cu ISBN – 10 puncte pentru fiecare articol
publicat în anul universitar precedent, doar dacă este menționată afilierea la FAP-SNSPA
București;
e.
publicare de cărţi de specialitate – 20 puncte pentru fiecare carte publicată în anul
universitar precedent.
Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obținute la cele două criterii de acordare
a bursei.

