ROMÂNIA
UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS”
DIN GALAŢI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ

Metodologia de acordare a bursei private "DISTRU NAVALISTU"
pentru performanţă academică a studenţilor de la
Facultatea de Arhitectură Navală
Art. 1. Bursa privată "DISTRU NAVALISTU" este instituită în conformitate cu Legea
32/1994, prin contractul de sponsorizare Nr. 24178 / 20.08.2014, încheiat între
domnul Pelin Ionel - Emanoil, persoană fizică, în calitate de "Sponsor" şi Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi în calitate de "Beneficiar".
Art.2. Bursa privată este în cuantum de 100 USD/lună (plătibilă în lei la BNR din
ziua plăţii bursei) şi va fi acordată pe durata unui an universitar (cursuri, sesiuni de
examene, activităţi practice, examene de licenţă sau de diplomă), conform planului
de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor, pentru
rezultatele anuale obţinute de cel mai bun student al Facultăţii de Arhitectură Navală
din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi.
Art.3. Această bursă va fi acordată din fondul de bursă privată "DISTRU
NAVALISTU", oferită de către "Sponsor", conform contractului de sponsorizare Nr.
24178 / 20.08.2014, de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și Facultatea de
Arhitectură Navală conform prezentei metodologii.
Art.4. Se pot înscrie la concursul pentru a obține această bursă studenții care:
• sunt înscriși la cursurile de licenţă ale Facultății de Arhitectură Navală din Galaţi;
• sunt înscriși la buget;
• sunt, în momentul primirii bursei, în anii universitari de studiu II, III, IV;
• sunt integraliști;
• au o medie ponderată mai mare de 9,00 , pentru anii de studiu precedenţi.
Art.5 Facultatea de Arhitectură Navală va face selecția studentului căruia îi va fi
acordată bursa prin concurs de dosare.
(1) Dosarul de concurs conţine următoarele documente:
• cerere pentru înscriere la concursul pentru acordarea bursei;
• curriculum vitae în format Europass;
• lista de lucrări publicate / susţinute în anii de studiu universitari;
• lista premiilor obţinute în anii de studiu universitari la concursuri studenţeşti;
• adeverinţa emisă de către decanat privind situaţia şcolară pe anii universitari
precedenţi.
(2) Criteriul de selecţie pentru acordarea bursei private "DISTRU NAVALISTU" va fi
media ponderată pentru anii de studiu precedenţi a solicitanţilor.
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(3) Dacă primii clasaţi la concursul de acordare a bursei au aceeaşi medie ponderată
pentru anii de studiu precedenţi, atunci se aplică criteriul de departajare, ce are la bază
punctajul obţinut pe baza listei de lucrări şi a premiilor obţinute de candidaţi:
• articole susţinute la conferinţe .......................... 1 punct / articol;
• articole publicate la reviste indexate ...................2 puncte / articol;
• premii sau menţiuni la concursuri studenţeşti…..1 punct / premiu sau menţiune;
• membru în echipe de cercetare…………………..2 puncte / echipă.
Art.6. Studentul beneficiar al bursei se va obliga să prezinte Consiliului Facultății un
raport de activitate semestrial cu privire la modul în care și-a desfășurat activitatea
academică și cum a reușit să valorifice (în scop științific) avantajul financiar procurat
de bursa privată "DISTRU NAVALISTU".
Art.7. Bursa privată "DISTRU NAVALISTU" poate fi cumulată de către studenți cu
orice bursă de stat acordată de Facultate.
Art.8. În cazul survenirii unor cauze care fac acordarea bursei imposibilă
(incapacitatea, decesul, transferul, renunțarea, sau altele asemenea), studentul care
a fost desemnat câștigătorul bursei, va fi înlocuit, începând cu luna următoare cu
ocupantul următoarei poziții, în cadrul concursului.
Art.9. Calendarul concursului pentru obţinerea bursei private "DISTRU NAVALISTU" este:
(1) Competiţia pentru bursa din anul universitar 2014-2015
• depunerea dosarului de concurs de către candidaţi în intervalul 15.09.2014 - 15.10.2014
la Secretariatul Facultăţii, conform Art.5 (1) din prezenta metodologie;
• 16.10.2014 şedinţa Consiliului Facultăţii de Arhitectură Navală de analiză a
dosarelor de concurs, ierarhizarea candidaților, selecţia candidatului cu cele mai
bune rezultate academice, pe baza Art.5 (2),(3) din prezenta metodologie.
(2) Pentru anii universitari începând cu 2015-2016, calendarul concursului va fi stabilit
de către Consiliul Facultăţii de Arhitectură Navală până la data de 15 Iulie, cu
respectarea prevederilor Art.8.2 din contractul de sponsorizare Nr. 24178 / 20.08.2014.
(3) Metodologia, calendarul şi rezultatele concursului vor fi făcute publice pe site-ul
facultăţii www.naoe.ugal.ro şi la avizierul secretariatului Facultăţii de Arhitectură Navală.
Art.10. (1) Conform Art.2.5 din contractul de sponsorizare Nr. 24178 / 20.08.2014,
prezenta Metodologie de acordare a bursei private "DISTRU NAVALISTU" a fost
elaborată de către Consiliul Facultăţii de Arhitectură Navală şi este înregistrată cu
numărul 757 / 5.09.2014.
(2) Prezenta metodologie este avizată de către "SPONSOR" la data de 10.09.2014.
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Avizat,
Consilier juridic
Opreanu Dragoş Alexandru

Avizat,
Rector,
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan
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