
CONCURS DE ESEURI STUDENȚEȘTI 

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice anunță concursul de eseuri în cadrul 
manifestărilor științifice  dedicate studenților DONARIS 2017.  
Concursul are  menirea de a pune în valoare rezultatele unui exercițiu intelectual. Un 
exercițiu prin care studenții demonstrează cunoaștere, înțelegere, gândire critică, 
capacitate de susținere argumentată a unui punct de vedere propriu, perspective și 
viziune privind un subiect de actualitate.  

Tema concursului: Lecțiile (ne)învățate ale generației mele în 10 ani de 
parcurs european 

Modalitate de înscriere și jurizare:  
 Concursul este adresat studenților de la Facultatea de Științe Juridice și Politice a 

Universității „Dunărea de Jos” Galați.  

 Eseurile, lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiții, concursuri, 
conferințe vor fi trimise prin intermediul formularului de înscriere la concurs, 
disponibil în secțiunea Formulare de participare Donaris 2017, la  adresa 
valentina.cornea@ugal.ro,  cu mențiunea "Participare concurs de eseuri". 

 Pentru trimitere, documentul va fi convertit în format pdf şi va fi salvat cu denumirea 
"Eseu_ nume_prenume.pdf".  Ex.  “Eseu_Vasilescu_A.” 

 Se vor lua în considerare doar lucrările de unic autor. Fiecare participant poate concura 
cu un singur eseu. 

Condiții de redactare: 

 
Textul eseului va cuprinde max. 5 pagini; 
Textul va fi redactat în  limba romana, Times New Roman, 12, spațiere 1.5; 
Structura eseului: Introducere -  elemente esențiale ale subiectului din tema anunțată; 
Cuprins - paragrafe ce conțin idei clar formulate, urmate de argumente, exemple etc. 
Concluzii.   
Referințe bibliografice: maxim  4 surse 
Nerespectarea acestor condiții va conduce la respingerea eseului. 

Criterii de evaluare: 

 
    Respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspect general    2 p. 

 Formulare clară a ideilor                                                                    5 p. 
 Calitatea argumentelor și gradul de originalitate      10 p. 
 Calitatea generală a exprimării         3 p. 

Calendarul concursului: 

 
 Termen limită pentru predarea eseului -   24.04.2017  

 Evaluarea lucrărilor -      25.04.2017 – 1.05.2017  

 Rezultatele concursului și premierea    04.05.2017 
       participanților 

Juriu:  

Câștigătorul va fi desemnat de un juriu format din reprezentanți ai mediului academic 

și de cercetare și va fi recompensat cu premiu și diplomă de participare.  

mailto:valentina.cornea@ugal.ro,

