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BAREM PENTRU REPARTIZAREA LOCURILOR
ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI
C1

2 puncte

C2

3 puncte
5 puncte
7 puncte
9 puncte
11 puncte
1 punct

C6

2 puncte
3 puncte
4 puncte
5 puncte
6 puncte
5 puncte
4 puncte
12 puncte
10 puncte
8 puncte
6 puncte
4 puncte
2 puncte
2 puncte/cerc științific
2 puncte
3 puncte/articol

C7
C8
C9
C10

5 puncte/articol
1 punct
1 punct
1 punct
3 puncte/proiect

C11

3 puncte/acțiune (proiect)

C3
C4

C5

Participare la concursuri naţionale, internaţionale şi olimpiade studenţeşti
Premii obţinute la concursuri naţionale, internaţionale şi olimpiade
studenţeşti:
Mențiune
Premiul III
Premiul II
Premiul I
Marele premiu
Participare la concursuri organizate de FEAA/UCV
Premii obţinute la concursuri organizate de FEAA/UCV
Mențiune
Premiul III
Premiul II
Premiul I
Marele premiu
Bursă ERASMUS/SEE pentru studii
Bursă ERASMUS/SEE pentru stagii de practică
Media între [10 - 9,50]
Media între [9 - 9,49]
Media între [8,50 - 8,99]
Media între [8 - 8,49]
Media între [7 - 7,99]
Media < 7
Participare la cercuri științifice studențești ale FEAA
Premiu obținut la cercuri științifice studențești ale FEAA
Articole publicate în reviste indexate în BDI. Bazele de date internaţionale
recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO,
EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink,
ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.
Articole publicate în reviste cotate ISI
Membru al Consiliului FEAA
Membru al Senatului UCV
Membru în asociațiile studențești aflate sub egida FEAA
Participarea la proiectele derulate de asociațiile studențești aflate sub egida
FEAA (maxim 3 proiecte/an universitar)
Precizare: Se vor lua în considerare proiectele care au legătură cu
obiectivele FEAA și sunt avizate de aceasta.
Participarea la acțiunile (proiectele) derulate de FEAA în calitate de lider
sau partener (promovare, voluntariat, școli de vară etc.) (maxim 3 acțiuni
(proiecte)/an universitar)

Precizări:
- La stabilirea punctajului obținut se vor lua în considerare activitățile desfășurate/rezultatele obținute în anul
cuprins între evaluarea curentă și cea precedentă.
- Fiecare proiect se va identifica prin informații de tipul: titlu, perioadă de implementare, loc de desfășurare,
obiective, organizatori și parteneri (beneficiari), grup țintă etc.
- Prezentul barem se va aplica începând cu anul universitar 2016-2017.

