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Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Cererea de propuneri de proiecte nr. 156 „Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/135764
Titlul proiectului: Îmbunătăţirea şi implementarea de programe universitare de master în domeniul Chimiei Aplicate
şi Ştiinţei Materialelor - ChimMaster

Nr. inregistrare: 16668/23.09.2014
Data: 23.09.2014

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
PENTRU ACORDAREA DE BURSE
MASTERANZILOR DIN CADRUL PROIECTULUI POSDRU 135764
„ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME UNIVERSITARE DE MASTER ÎN
DOMENIUL CHIMIEI APLICATE ŞI ŞTIINŢEI MATERIALELOR - ChimMaster”
începând cu 01.10.2014 pe o durată de 8 luni
(Sub-activitatea V.1. – Activităţi pentru facilitarea accesului la învăţământul superior)

I. GENERALITĂŢI
Art. 1. În vederea creşterii atractivităţii pentru continuarea pregătirii profesionale a absolvenţilor
de licenţă prin specializare de studii de masterat, în cadrul proiectului POSDRU 135764 se prevede
implementarea unor sisteme de evaluare, stimulare/recompensare a performanţelor masteranzilor. Grupul
ţintă are în vedere monitorizarea unui număr total de 210 masteranzi ce vor fi încadraţi în 9 programe de
master tip Bologna, care au ca obiect comun de studiu diferitele tipuri de produse şi materiale noi,
acoperind principalele domenii industriale cu potenţial de dezvoltare la nivel naţional, în măsură să
contribuie la stimularea economică şi satisfacerea nevoilor pieţei muncii.
Cele 9 programe de master tip Bologna din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti,
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor sunt:
Ingineria proceselor chimice.
Produse farmaceutice şi cosmetice.
Chimie alimentară.
Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor.
Micro-şi nanomateriale.
Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale.
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Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale.
Ştiinţa şi ingineria polimerilor.
Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe.
Art. 2. În cadrul proiectului POSDRU 135764 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti,
organizează concursuri semestriale pentru acordarea în medie a 80 burse conform cererii de finanţare,
studenţilor masteranzi din cadrul celor nouă programe de studii în baza unei metodologii stabilite în
conformitate cu prevederile programelor de studii şi a cerinţelor conţinutului lucrărilor de disertaţie ale
programelor de master de cercetare sau profesionale a universităţi. Pentru perioada de derulare a
proiectului, concursul se va desfăşura la începutul fiecărui semestru al anului universitar 2014-2015,
luându-se în considerare activitatea pe întregul an.
Art. 3. Bursele vor fi acordate în conformitate cu obiectivele prevăzute în proiect şi cu respectarea
angajamentelor asumate de UPB în strategia de dezvoltare, inclusiv a regulamentul de acordare a
burselor.
Art. 4. Bursele se acordă masteranzilor cu scopul a dezvolta resursa umană înalt specializată din
cadrul celor nouă programe de master din domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor, prin
stimularea viitorilor specialişti pentru realizarea unor teme de cercetare/dezvoltare profesională în cadrul
activităţii de cercetare în general, şi al lucrărilor de disertaţie, în particular, în conformitate cu priorităţile
programului POSDRU nr 156 Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii, precum şi cu
strategia naţională în domeniul creşterii competitivităţii economice şi creării de noi locuri de muncă, prin
orientarea către domenii nou apărute pe piaţa forţei de muncă. Totodată masteranzi bursieri vor constitui
principalul bazin pentru completarea ciclului 3-4/2/3 Bologna, prin selectarea candidaţilor potenţiali să
urmeze studii doctorale în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti.
În acest sens, vor avea prioritate acele teme de pregătire şi cercetare/dezvoltare profesională care să
se finalizeze cu rezultate concrete, cuantificabile: lărgirea sferei cunoaşterii - reflectată prin notele
obţinute la examinarea/verificarea semestrială, precum şi dezvoltarea şi/sau aplicarea unor metode de
investigare şi proceduri specifice domeniului de cercetare/tehnic abordat, ce vor fi cuprinse în lucrarea
de disertaţie.
Art. 5. Imediat după lansarea activităţilor proiectului, precum şi la începutul anului universitar
2014-2015, cursanţii celor nouă programe de master vor fi informaţi despre obiectivele Programului
POSDRU 135764 şi prevederile prezentului regulament şi va completa un Formular de înregistrare în
grupul ţintă, în calitate de potenţial beneficiar al proiectului.
Art. 6. În cadrul proiectului cu numărul de identificare POSDRU 135764, un număr de 210 de
masteranzi ai celor nouă programe de master din domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor vor
fi înscrişi în grupul ţintă respectându-se principiul egalităţii de şanse şi gen.
Art. 7. Studenţii masteranzi bursieri vor fi selectaţi prin concurs.
Art. 8. Numărul burselor acordate în cadrul proiectului este de 80 de burse, timp de 8 luni în cadrul
anului universitar 2014-2015, în cuantum de 700 lei/lună, în concordanţă cu fondurile disponibile din
proiect.
Art. 9. Plățile vor fi efectuate lunar în contul bancar al fiecărui student, în funcție de
disponibilitățile financiare ale universității conform rambursărilor efectuate de către finanțator.
Art. 10. Fiecare program de studiu de master din cadrul proiectului va beneficia de 9 burse,
excepţie făcând programul „Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale” care va
beneficia de 8 burse. În situația în care, din motive independente de universitate, un program de master
nu se realizează/nu sunt depuse dosare de burse, bursele alocate acestuia vor fi redistribuite uniform către
celelalte programe de studii din cadrul proiectului.
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II. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE
ACORDAREA BURSELOR

A

CONCURSULUI

PENTRU

Art. 11. Concursul pentru acordarea burselor se organizează în decurs de două săptămâni de la
începerea anului universitar 2014-2015 şi semnarea formularelor de intrare în grupul ţintă.
Art. 12. Concursul este anunţat cu 15 zile înaintea datei limită de depunere a dosarelor; anunţul se
face pe site-ul proiectului, precum şi pe site-ul facultăţii formatoare.
III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. 13. Înscrierea candidaţilor la concursul pentru acordarea burselor se face la nivelul fiecărui
departament formator a unuia sau mai multor programe de studii de master din cadrul proiectului, în
conformitate cu calendarul şi la termenele precizate în regulament, prezentate pe pagina de web a
proiectului.
Art. 14. Studenţii masteranzi care au dreptul să se înscrie la concursul pentru acordarea burselor în
cadrul Programului POSDRU 135764 trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de
selecţie:
• să fie înmatriculaţi într-unul din programele de master participante la acest proiect;
• să fie declaraţi admişi la unul dintre programele de master din cadrul proiectului – în cazul
studenţilor de anul I, sau să fie integralişti în toate sesiunile de examene care preced concursul
– în cazul studenţilor de anul II;
• media notelor obţinute la admitere sau după primul an de studiu trebuie să fie de minim 9;
• notele obţinute la activitatea de cercetare şi sau proiect să fie minim 9;
• să nu beneficieze concomitent de finanţare sub formă de bursă de studii din alt proiect
POSDRU.
Art. 15. Dosarul de înscriere la concurs în vederea obţinerii unei burse în cadrul Programului
POSDRU 135764 trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concursul de acordare de burse (Anexa 1).
2. Situaţia şcolară eliberată de secretariatul facultăţii, prin care se certifică:
apartenenţa la programul de master;
statutul de integralist sau nu;
rezultatele profesionale obţinute, după caz media de admitere - în cazul studenţilor
masteranzi din anul I sau media după primul an de studii - în cazul studenţilor masteranzi
din anul II.
3. „Scrisoare de intenţie” în care să se prezinte, pe scurt, motivaţia alegerii temei de cercetare şi a
participării la concursul de acordare a burselor (Anexa 2);
4. Proiectul de cercetare ştiinţifică/tehnică propus de către candidat (Anexa 3);
5. Declaraţie pe proprie răspundere privind situaţia de dublă finanţare în cadrul programului
POSDRU.
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSELOR
Art. 16. Acordarea burselor se realizează prin concurs organizat la nivelul fiecărui departament
formator, pe bază de dosar, a unuia sau mai multor programe de studii de master din cadrul proiectului
din cadrul Programului POSDRU 135764.
Art. 17. Comisiile de concurs formate la nivelul fiecărui departament formator a unuia sau mai
multor programe de studii de master din cadrul proiectului din cadrul Programului POSDRU 135764
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sunt alcătuite din: preşedinte - directorul de departament sau locţiitorul acestuia; membrii - responsabilul
desemnat de directorul de departament pentru fiecare program de master desfăşurat; unul dintre
coordonatorii implicaţi în activitatea de implementare a proiectului, desemnat de către managerul de
proiect (coordonatorul activităţii de cercetare şi calificări RNCIS/coordonatorul activităţii A5/
coordonatorul activităţii de consiliere şi îndrumare beneficiari); secretar – desemnat de directorul de
departament.
Art. 18. Concursul pentru acordarea burselor care se desfăşoară în perioadele anunţate constă din:
a. analiza activităţii profesionale a candidaţilor pe durata studiilor de master, redată prin media
generală la admitere sau anuală, care reprezintă o pondere de 45% din nota finală;
b. publicarea unei lucrări ştiinţifice sau participarea cu lucrare la manifestări ştiinţifice – apreciată
cu o pondere de 5% din nota finală; acest criteriu va constitui element de departajare între candidaţii cu
acelaşi punctaj, luându-se în considerare dacă lucrarea respectivă a fost premiată sau factorul de impact
al revistei în care s-a publicat;
c. prezentarea temei de cercetare aleasă de candidat, susţinerea oportunităţii dezvoltării temei şi
evaluarea acesteia pe baza datelor furnizate de aplicant (Anexa 4) în dosarul de concurs – cu o pondere
de 50% din nota finală.
Art. 19. Pentru fiecare candidat se întocmeşte o Fişa de evaluare a candidatului (model in Anexa
5) care este completată de Comisia de evaluare şi care propune nota finală. După ierarhizarea notelor
obţinute de candidaţi se afişează rezultatele. Candidaţii vor fi declaraţi bursieri, în limita numărului de
burse acordat fiecărui program conform art. 10, în ordinea descrescătoare a punctajului realizat, media
minimă trebuie să reprezinte cel puţin 90% din punctajul maxim.
Art. 20. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi vor avea acelaşi punctaj, criteriile de
departajare vor fi următoarele: va primi bursa cei care îndeplinesc un punctaj mai mare la art. art.18 pct b
-18 pct a - art.18 pct c.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 21. Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru obţinerea burselor se vor afişa la
termenul stabilit (maxim 3 zile de la data desfăşurării concursului), la sediul fiecărui departament
formator a unuia sau mai multor programe de studii de master din cadrul proiectului POSDRU 135764,
pe pagina web a proiectului şi secretariatul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Art. 22. Dacă există eventuale contestaţii privind rezultatele concursului, acestea pot fi depuse în
primele 24h de la afişarea rezultatelor concursului la directorul de departament pentru programul de
master accesat. Răspunsul la contestaţie urmează să fie dat în următoarele 48h de la depunerea acesteia,
în urma soluționării dosarului de către comisia de concurs.
Art. 23. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat numai cu acordul managerului de ,
în funcţie de evoluţiile survenite în derularea programului POSDRU 135764.
RECTOR,
Prof.dr.ing. George DARIE

Manager proiect,
Georgeta VOICU
Avizat,
Consilier Juridic,
jurist Tudor Stela Cristina

Data: ……………….
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Anexa 1
CERERE DE INSCRIERE

Subsemnatul/a .................................................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul
pentru acordarea de burse masteranzilor din cadrul proiectului POSDRU 135764 „Îmbunătăţirea şi
implementarea de programe universitare de master în domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei
Materialelor - ChimMaster”

Studii superioare:
Universitatea absolvită /Institutul de învăţământ superior absolvit:
_______________________________________________________________________
Facultatea_______________________________________________________________
Specializarea____________________________________________________________
cu media anilor de studii ___________________________________________________

Master:
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Departamentul ___________________________________________________________
Programul de studii _______________________________________________________
Anul de studii _______________________________________________________
cu media de admitere/ anului I de studii ____________________________________

Telefon mobil _________________________e-mail _________________________
Cod numeric personal __________________________________
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Anexez următoarele documente: 1
1. Curiculum vitae în format Europass (http://www.europass-ro.ro).
2. Situaţia şcolară eliberată de secretariatul facultăţii, prin care se certifică:
apartenenţa la programul de master;
statutul de integralist sau nu;
rezultatele profesionale obţinute, după caz media de admitere - în cazul studenţilor masteranzi
din anul I sau media după primul an de studii - în cazul studenţilor masteranzi din anul II.
3. „Scrisoare de intenţie” în care să se prezinte, pe scurt, motivaţia alegerii temei de cercetare şi a
participării la concursul de acordare a burselor (Anexa 1);
4. Proiectul de cercetare ştiinţifică/tehnică propus de către candidat (Anexa 2);
5. Declaraţie pe proprie răspundere privind situaţia de dublă finanţare în cadrul programului
POSDRU.

TOTAL ...................... pagini
Data _________________

Semnătura

1

Toate paginile se depun intr-un dosar cu sina pe care se va inscrie numele candidatului si se numeroteaza
incepand cu cererea de inscriere la concurs (2 pagini printate fata verso), respectand ordinea de mai sus
Documentele se vor depune în limba română sau engleza.
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Anexa 2

SCRISOARE DE INTENŢIE

Candidat:
Director program de studiu:

Data,
Semnătura,
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Anexa 3
CANDIDAT: nume prenume

TUTORE DE CERCETARE: ……………………..

PROIECT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ/STUDIU TEHNIC

1. Titlul proiectului:
…………………………………………………………………………………………………………
2. Domeniul de cercetare:
3. Rezumatul proiectului

Maxim 300 cuvinte
4. Descrierea proiectului
4.1. Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu
Analiza critică a stadiul actual în domeniu accentuându-se problemele rămase nerezolvate, relevante
pentru tema proiectului. Se va descrie în mod clar motivaţia proiectului şi gradul de
interdisciplinaritate, etc. (bazata preponderent pe referiri concrete la articole din ultimii 5 ani,
standarde, normative).

Maxim 500 cuvinte
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4.2. Gradul de originalitate/inovare şi impactul preconizat al proiectului
Obiectivele cercetării/studiului, originalitatea şi noutatea soluţiilor propuse. Viabilitatea
ştiinţifică/tehnică a soluţiilor raportate la realizările recente în domeniu. Potenţialul de inovare al
proiectului.

Maxim 500 cuvinte
4.3. Obiectivele şi metodologia cercetării/studiului tehnic
Detalierea obiectivelor proiectului şi a modului de îndeplinire a acestora.

Maxim 500 cuvinte
4.4. Rezultate obţinute/raport tehnic
Detalierea obiectivelor proiectului şi a modului de îndeplinire a acestora.
Maxim 1000 cuvinte fără anexe
5. Rezultate obligatorii pentru proiect

Participarea cu o lucrare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti/publicarea rezultatelor într-o
revistă de specialitate cotată ISI
Maxim 200 cuvinte

Data:
Tutore de cercetare/studiu*

Solicitant

Semnătura

Semnătura

* valabil numai pentru studenţii anului II, tutorele fiind cadrul didactic coordonator al activităţii de cercetare din
anul I de studiu.
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Anexa 4
FISA DE EVALUARE A PROIECTULUI

Domeniu:
Titlul proiectului:
Nume si prenume candidatului:

1) Importanţa şi relevanţa conţinutului ştiinţific/tehnic (maxim 10 puncte)
Importanţa şi relevanţa temei; Grad de interdisciplinaritate; Claritatea descrierii stadiului actual al cunoaşterii în domeniu;
Nivelul de informare şi calitatea bibliografiei ; Claritatea scopului principal urmărit.

Justificare

Punctaj acordat
(maxim 10 puncte)

2) Originalitatea proiectului/studiului tehnic (maxim 10 puncte)
Claritatea formulării obiectivelor cercetării/studiului tehnic. Gradul de originalitate şi noutate al soluţiilor propuse. Viabilitatea
ştiinţifică a soluţiilor. Potenţialul de inovare al proiectului.

Justificare

Punctaj acordat
(maxim 10 puncte)

3) Obiectivele, metodologia cercetării/studiului tehnic (maxim 20 puncte)
Claritatea şi coerenţa planului de realizare a proiectului; Corespondenţa dintre obiective propuse şi rezultatele obţinute

Justificare

Punctaj acordat
(maxim 20 puncte)
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4) Prezentarea proiectului de cercetare/studiul tehnic (maxim 10 puncte)
Claritatea şi coerenţa prezentării

Justificare

Punctaj acordat
(maxim 10 puncte)

Total: max. 50 puncte
Data:
Comisia de evaluare
Preşedinte:

Semnătura

Membri: 1.
2.
Secretar
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Anexa 5
FISA DE EXAMINARE
LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA BURSELOR
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
Programul de studiu de master:
Anul/Semestrul:

Numele si prenumele candidatului:
1) Media generală de la admitere sau după primul an de studiu (45% din nota finală) __________
2) Punctajul acordat ca urmare a publicării unei lucrări ştiinţifice sau participării cu o lucrare la
manifestări ştiinţifice (5% din nota finală) __________________
3) Media obţinută ca urmare a descrierii detaliate şi susţinerii temei de cercetare aleasă de
candidat în dosarul de concurs (50% din nota finală) __________________

Nota finală: __________________
Data:
Comisia de evaluare
Preşedinte:

Semnătura

Membri: 1.
2.
Secretar
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