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Titlul proiectului: ,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale 

inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat” 

 

 

ANUNȚ 

CONCURS BURSE  

 

 

 Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii 

Teritoriale (CICADIT) anunță organizarea concursului pentru acordarea unui număr 

de 10 burse de merit pentru studenții Facultății de Geografie, Universitatea din 

București, incluși în grupul țintă al proiectului POSDRU/156/1.2/G/141260, cu titlul 

,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale 

inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat”. 

   

 Concursul va avea loc în perioada 16 – 18 decembrie 2014 și se adresează 

studenților din domeniul Geografie, de la programul de licență „Planificare 

teritorială” (anii I și II). 

 

Manager de proiect, 

Prof. univ. dr. Ioan Ianoş  



 
 

Metodologie de organizare a selecției bursierilor 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE 

 

 08-12 decembrie 2014: înscrierea candidaților 

 16 decembrie 2014: desfășurarea concursului de selecție și afișarea rezultatelor 

 17 decembrie 2014: depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului 

 18 decembrie 2014: afișarea rezultatelor finale ale concursului de selecție 

 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

 

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului de participare la competiţie. 

Dosarul pentru selecție va conține: 

a. Cererea de înscriere – Anexa 1 

b. CV, în format Europass; 

c. O listă și documente justificative pentru activitățile de cercetare științifică sau 

participările la sesiunile științifice organizate pentru studenți, dacă este cazul. 

 

 Dosarele pentru selecție se depun în formă fizică, la sediul CICADIT (str. Regina 

Elisabeta, nr. 4-12, sector 3), între 08 și 12 decembrie 2014, în intervalul cuprins între orele 

10:00 și 14:00. 

 Pe dosar se va scrie: „În atenția Comisiei de selecție a studenților pentru acordarea 

burselor de merit”, Proiectul POSDRU/156/1.2/G/141260 ,,Promovarea inovării și asigurării 

calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii 

interdisciplinare de masterat”. 

 

 



 
 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE 

 

 Selecția studenților va consta în două probe: 

 

Proba 1. Evaluarea dosarelor de concurs:  

Pentru media de admitere/media generală a anului anterior se acordă 1-3 puncte, astfel: 

 1 punct pentru o medie cuprinsă între 8.50-8.99 

 2 puncte pentru o medie cuprinsă între 9.00-9.50 

 3 puncte pentru o medie peste 9.50 

 

Pentru activități extra-curriculare se acordă 1-2 puncte astfel: 

 1 punct pentru participări la expoziții, ateliere, concursuri la nivel local 

/ național 

 2 puncte pentru participări la expoziții, ateliere, concursuri 

internaționale sau sesiuni de comunicare, simpozioane, cu o 

comunicare, sau lucrări de cercetare de interes național 

 

Proba 2. Interviu:  

Punctajul rezultă ca medie aritmetică a scorului celor 3 membri ai comisiei, care vor 

acorda candidatului între 1 și 5 puncte, în funcție de răspunsurile pe care acesta le oferă la 

următoarele întrebări: 

1. Care este planul personal de dezvoltare și formare profesională?  

2. Care sunt competențele vizate a fi dobândite în urma absolvirii programului 

de licență? 

3. Care este planul personal de dezvoltare a unei cariere profesionale și de 

inserție pe piața muncii? 

 

 

 Punctajul final va fi media aritmetică a punctajelor obținute la cele două probe. În 

funcție de acesta, se va stabili ierarhia finală a participanților la concursul de selecție. 

 

 



 
 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

 La competiţie pot participa studenți care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii 

de eligibilitate: 

1. Sunt studenți înscriși la programul de licență Planificare teritorială (numai anii I și 

II); 

2. Sunt înscriși în grupul țintă al proiectului; 

3. Au fost admiși, respectiv au încheiat anul universitar anterior, cu media generală de 

cel puțin 8,50. 

 

 

DETALII BURSE DE MERIT 
 

 Bursele de merit se acordă pe o perioadă de 10 luni consecutive, începând cu data de 

14 ianuarie 2014.   

 Bursele de merit constau într-un sprijin financiar de 800 lei lunar. 

 Bursele de merit se acordă prin încheierea unui contract suplimentar în cadrul 

proiectului, diferit de contractul de studii de licență sau de master încheiat cu Universitatea 

din București. 

 

 

RESPONSABILITĂȚI ALE STUDENȚILOR BURSIERI 
 

 Studenții bursieri vor avea obligația de a îndeplini următoarele cerințe pe durata de 

acordare a sprijinului financiar: 

 - să fie integraliști la cele două sesiuni de examene (februarie și iunie 2015); 

 - să prezinte cel puțin o comunicare științifică în cadrul unui workshop/simpozion;  

 - să participe suplimentar la cel puțin încă un workshop/simpozion organizat de 

 facultate; 

 - să participe la activitățile organizate cu grupul țintă în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa 1 

 

C E R E RE  DE  Î N S C R I E R E 

 

 Subsemnatul/a, .........................................................................., student/ă 

în anul......, la specializarea........................................................................, din 

domeniul..............................., vă rog a aproba înscrierea mea la concursul de 

selecție în vederea obținerii unei burse de merit, acordată în cadrul proiectului 

POSDRU/156/1.2/G/141260, cu titlul ,,Promovarea inovării și asigurării 

calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui 

program de studii interdisciplinare de masterat”. 

. 

 Alăturat, anexez documentele justificative solicitate și, în același timp, 

declar pe proprie răspundere că fac parte din Grupul țintă al proiectului mai 

sus menționat, că am luat cunoștință de conținutul „Metodologiei de 

organizare a selecției bursierilor”, mi-am însușit și sunt de acord cu toate 

prevederile cuprinse în această metodologie.  

 

 

Data                               Semnătura 


