
  
 

                                                                                     

Facultatea de Literee 
Str. Horea nr. 31 

400202, Cluj-Napocaa 

Tel: 0264 5322388 
Fax: 0264 4323033 

E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro 

  

 

 

 

Proces verbal privind acordarea burselor științifice UBB la nivelul Facultății de Litere 

 

 

  După încheierea etapei de depunere a dosarelor de candidatură, Comisia de evaluare a 

burselor științifice – având următoarea componență: Lect. dr. Alex Goldiș (prodecan responsabil 

cu cercetarea), Lect. dr. Petronia Petrar și Lect. dr. Andrei Lazăr – s-a întrunit în data de 

21.10.2020, ora 10, pentru a evalua propunerile studenților. În urma unei întâlniri pe platforma 

Zoom, în care fiecare candidat și-a prezentat proiectul și a răspuns întrebărilor Comisiei, aceasta 

din urmă a analizat în detaliu dosarele și propune următoarea ierarhie a celor 7 dosare depuse:  

1. 2.543/RO, III, Ro-Fr: 10  

2. 3473/M, II, Master: 9.75  

3. 3761/M, I, Master: 9.50 

4. 391/LC, III, LC-Ru: 9.25 

5. 2800/EN, III, En-Ru: 9 

6. 3476/M, Master: 8.75 

7. 3765/M, Master: 8.75 

 Criteriile avute în vedere în cadrul procesului de evaluare au vizat următoarele aspecte: 
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 1. Contribuțiile anterioare ale candidaților (în proporție de 50%), constând în 

articole/recenzii științifice publicate în reviste/volume recunoscute la nivel 

internațional/național, dar și participări la conferințe, premii științifice sau 

culturale, media anilor de studiu. S-a ținut cont, conform normelor precizate în 

„Anexa 5. Regulament pentru acordarea burselor speciale pentru activitatea 

științifică la UBB”, și de distincțiile dintre publicații indexate internațional (în 

baze de date precum Scopus, WoS etc) și publicații de prestigiu pe plan național; 

2. Calitatea proiectului propus (în proporție de 50%). S-au avut în vedere 

următoarele criterii: caracterul inovator; coerența structurii; capacitatea de a 

delimita o temă viabilă de cercetare în cadrul unui domeniu; cunoașterea și 

instrumentarea bibliografiei de specialitate; fezabilitatea și capacitatea de 

etapizare adecvată a cercetării. 

 

Cluj-Napoca,      Comisia 

21.10.2020 

      Lect. dr. Alex Goldiș  

         

      Lect. dr. Petronia Petrar 

 

      Lect. dr. Andrei Lazăr  
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