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CERERE DE ACORDARE A BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ 
pentru anul universitar 2022-2023 

 

1. Date de identificare a candidatului: 
 
1.1. Nume:  
1.2. Prenume:  
1.3. Adresă: 
1.4. Telefon:   
1.5. E-mail:  
1.6. Facultatea la care își desfășoară activitatea:  
1.7. Ciclul de studii/anul/specializarea: 
1.8. Anul nașterii: 
1.9. Cetățenie: 
(sunt eligibili studenții UBB, cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene) 
 

2. Coordonatorul proiectului de cercetare: 
 

2.1. Nume:  
2.2. Prenume:  
2.3. Telefon:  
2.4. E-mail:  
 

3. Declar pe proprie răspundere că NU am mai beneficiat anterior de bursă specială pentru 
activitatea științifică în cadrul aceluiași ciclu de studii: (se bifează căsuța)  

 
 
 

4. Recomandarea coordonatorului științific al proiectului de cercetare, incluzând în textul ei și o 
declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, în cazul câștigării bursei: (se 
anexează la cererea de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică, semnată de 
coordonatorul proiectului de cercetare). 
 
5. Activitatea de cercetare a candidatului (se completează ANEXA 1) 
 
6. Descrierea proiectului de cercetare: (max. 10 pagini, se completează ANEXA 2) 

 
      Data  ________                                                                                                 Candidat,  

                                                                                                              (Nume și prenume) 
                                                                                                                                       (Semnătura)                         
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ANEXA 1. ACTIVITATEA DE CERCETARE A CANDIDATULUI 
 

1. Burse de cercetare obţinute anterior (altele decât burse de performanță/merit/sociale): 
Tipul bursei: 
Anul acordării bursei: 
Instituţia care a acordat bursa: 
Valoarea bursei: 
(se anexează documente doveditoare) 

 
2. Premii obţinute: 

Premiul: 
Anul acordării premiului: 
Instituţia care a acordat premiul: 
(se anexează copie după diplome/certificate) 
 

3. Participarea în contracte de cercetare: 
Denumire proiect: 
Denumire program: 
Instituţia finanţatoare: 

 
4. Lista publicaţiilor științifice cu mențiunea explicită a celor relaționate cu proiectul: 

4.1. articole publicate în reviste internaţionale – cu referenţi: 
4.2. articole publicate în reviste naţionale – cu referenţi: 
4.3. cărţi sau contribuţii la elaborare de cărţi: 
4.4. lucrări prezentate la conferinţe: 
(se anexează publicaţiile in extenso și diplomele de participare la conferințele menționate) 
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ANEXA 2. DESCRIEREA PROIECTULUI DE CERCETARE 

 
 

1. Titlul proiectului de cercetare 

2. Scopul proiectului de cercetare 

3. Descrieți stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei pe plan național și internațional 

4. Detaliați etapele/obiectivele din cadrul proiectului de cercetare 

5. Metodologia cercetării 

6. Rezultate preconizate a fi obținute 

7. Literatura de referință 

 


