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ANUNȚ 

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANTA ȘI A 

BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE / 

SPORTIVE  DEOSEBITE  pentru semestrul I,  

anul universitar 2017-2018 

 

Bursele de performanţă se acordă prin concurs organizat de 
Universitatea din Craiova pentru a recompensa activitatea şi rezultatele 
profesionale ştiinţifice de excepţie. 

Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele 
de licenţă și master cursuri de zi, începând cu anul II de studii, ţinându-se cont 
de următoarele criterii: 

a) rezultate  profesionale  de  excepţie  (media  generală  pe  ultimele două   
semestre să fie de 10 - condiție eliminatorie); 

b) activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii 
obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice 
studenţeşti, articole publicate în reviste recunoscute naționale sau 
internaționale şi/sau cărţi de specialitate, invenții, brevete); 

c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de 
UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS). 

Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretariatul 
facultăţii (cam.411) o cerere însoţită de documentele doveditoare ale 
performanţelor:  
-premii/participări la concursuri internaționale sau naționale,  
-exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau 
internaționale,  
-participare la contracte de cercetare,  
-brevete, inovații; 
-participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,  
-documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate de 
UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS. 
 
La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în 
considerare numai activităţile desfăşurate în ultimele două semestre anterioare 
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acordării. 
 
 

Bursele speciale pentru activități cultural-artistice/sportive  deosebite  
se acordă semestrial pentru studenții integraliști care au obținut performanțe 
cultural-artistice sau sportive deosebite.  
Evaluarea activității se face  pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare 
acordării bursei, ţinându-se cont de următoarele criterii: 

a)activitate culturală (laureaţi sau participanți ai unor concursuri naţionale 
sau internaţionale, ca reprezentanţi ai Universităţii); 
b)activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau 
internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al 
Universităţii); 
c)implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de 
UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS). 

Studenţii care doresc să aplice aceste tipuri de bursă vor prezenta la secretariatul 
facultăţii o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor 
culturale/sportive, extracurriculare și de voluntariat.  

 

Termenul de depunere a dosarelor este  5 noiembrie 2017 

 


