
 

 

 

 

 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE 

JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 

 

Cap. 1 Definire 

Art. 1. Premiile Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice se acordă studenţilor 

care au înregistrat performanţe meritorii în activitatea didactică, de cercetare 

ştiinţifică, precum și în cadrul activităților extracurriculare.  

Art. 2. Premiile se acordă studenţilor de la nivel licenţă (începând cu anul II) şi 

masteranzilor (începând cu anul I); 

Art. 3. FSJSP va acorda anual un număr de trei premii de performanţă: un premiu 

de performanță al facultății și premiile „Prof.univ.dr. Viorel Daghie” și „Conf.univ.dr. 

Ioan Apostu”, în cuantumul de 2000 lei fiecare acordat o singură dată în anul 

universitar, în luna octombrie. 

Cap. 2 Procedura de selecţie 

Art. 4. Deschiderea competiţiei anuale de selecţie (de regulă în luna octombrie) şi 

calendarul de desfăşurare al acesteia se anunţă pe site-ul Facultății. 

Art. 5. Procedura de acordare a bursei de performanţă se declanşează prin 

întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă: 

a) cererea de acordare a premiului; 

b) lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant; 

c) diplomele de participare la sesiuni științifice studențești și alte activități 

extracurriculare; 

d) o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu 

de studii, sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, 

în cazul studenţilor din ciclul doi de studii;  

e) alte documente. 

Premiul nu va putea fi acordat unui student care are rude sau afini (de orice 

grad) printre angajații Universității „Dunărea de Jos” Galați. 

Premiul Facultății, premiul ”Prof.univ.dr. Viorel Daghie” precum și 

premiul ”Conf.univ.dr. Ioan Apostu” pot fi cumulate de către studenți cu orice bursă 

acordată de Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați. 

Art. 6. Dosarele se depun la secretariatul facultăţii. La o dată care se comunică 

tuturor solicitanţilor, dosarele vor fi analizate de către o comisie de specialiști a 

cărei componență va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Facultății, condusă de 

prodecanul responsabil cu cercetarea. 



 

 

Art. 7. După examinarea dosarelor de concurs, Comisia de specialişti stabileşte, 

pe baza unor criterii proprii făcute publice cu suficient timp înainte de deschiderea 

competiţiei, clasamentul solicitanţilor, pe care îl comunică decanatului facultăţii. 

Candidaţii vor primi note de la 1 la 10; acolo unde notele sunt identice comisiile vor 

specifica după ce criterii s-a făcut departajarea. Criteriile de notare vor include în 

mod explicit (specificându-se măsura procentuală în care ele contează la nota 

finală) contribuţiile anterioare ale candidatului, detaliate pe secţiuni: carte, capitol 

de carte, articol în revistă indexată pe plan național, articol în revistă indexată în 

alte baze de date internaţionale, prezentare orală sau cu poster la competiţii, premii 

(altele decât premiile Facultății).  

Secretariatul facultăţii afişează rezultatele evaluării, care pot fi contestate în 

termen de 3 zile lucrătoare de la afişare. Comisia de contestaţii (desemnată de 

Consiliul Facultăţii) soluţionează contestaţiile în termen de 48 ore de la încheierea 

perioadei de contestaţii, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru 

acordarea premiilor de performanţă. 

 

   Cap. 3. Dispoziţii finale 

Art. 8. Prezenta metodologie pentru acordarea burselor de performanţă intră în 

vigoare la data adoptării de către Consiliul facultății FSJSP. 


