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EVALUARE LUCRĂRI 

 

Criteriile de evaluare a lucrărilor susţinute de studenţi sunt următoarele: 

 

• Originalitate/conţinut (50%); 

• Modul de susţinere și claritarea răspunsurilor (25%); 

• Modul de redactare a prezentării ppt.(sau alt mijloc de prezentare) (15%) 

• Încadrare în timp (10%). 

 

Se vor acorda puncte de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de evaluare (minim 1 puncte, maxim 10 de puncte), vezi Anexa 1; 

Nr. 
Crt. 

Prenume/Nume 
participant 

Originalitate/ 
conţinut 

Modul de 
susţinere 

Redactare ppt./  
alt mijloc de 
prezentare 

Încadrare în 
timp Total 

1. xx 10 10 10 10 =10*0,5+10*0,25+10*0,15+10*0,1=10 

2. yy 1 1 1 1 =1*0,5+1*0,25+1*0,15+1*0,1=1 
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Centralizarea punctajului se va realiza prin calcularea mediei punctajelor acordate de membrii comisiei  
       (minim 1 de puncte., maxim 10 de puncte), vezi Anexa 2. 
 

Nr. 
Crt. 

Prenume/Nume 
participant 

Punctaj 
membru 1 

Punctaj 
membru 2 

Punctaj 
membru 3 

Punctaj 
membru 4 

Punctaj 
membru 5 Total 

1. xx 10 10 10 10 10 = 50/5 = 10 

2. yy 1 1 1 1 1 = 5/ 5 = 1 

 

După centralizare, se  va întocmi un Proces Verbal, semnat de toţi membrii comisiei,  în care se vor menţiona primii 4 studenţi care au 

acumulat cele mai mari punctaje (vezi Anexa 3). 

 

VA EXISTA O SINGURĂ LUCRARE CÂŞTIGĂTOARE PENTRU FIECARE POZIŢIE DIN CLASAMENT ! 

 

Dacă există participanţi cu acelaşi număr de puncte, diferenţierea se va realiza pe baza punctajului obţinut, în ordine descrescătoare la 

următoarele criterii:  

1.   Originalitate/conţinut; 

2.  Modul de susţinere; 

3.  Modul de redactare a prezentării ppt. (sau alt mijloc de prezentare); 

4.  Încadrare în timp. 
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ATENŢIE:  

1. DOAR MEMBRII COMISIEI VOR PUNCTA LUCRĂRILE PARTICIPANTE! 

2. Fiecare comisie va primi anexele personalizate în funcţie de secţiunea din care face parte. 

3. Studenţii care au coordonator ştiinţific un membru al comisiei vor fi punctaţi de al 6-lea membru al comisiei (doctorand,profesor), pe tabelul 

cadrului didactic coordonator; 

4. Nu se acceptă modificări (corectări, prin ştergere sau scriere peste) a punctajelor acordate în anexe! 

5. Membrul al 6-lea al comisiei (doctorand), după deliberare, va fi responsabil cu comunicarea rezultatelor,  prin aducerea mapei cu anexele 

(Anexa 1, 2 şi 3) comisiei pe universitate la locaţia stabilită Clădirea din parcarea mare, parter, în partea dreapta. 

6.  În cazul în care nu se primesc toate documentele menţionate nu se vor acorda premii la sectiunea în cauză! 

7. Comisiile pe secţiuni răspund eventualelor reclamaţii din partea participanţilor! 
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Anexa 1 

FACULTATEA ____________________________ 

SECȚIUNEA ______________________ 

 

MEMBRU COMISIE: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

Nr. Crt. 
Prenume/Nume 

participant 
Titlul lucrării 

Originalitate/conţinut

50% 

Modul de susţinere 

25% 

Modul de prezentare 

15% 

Încadrare în timp 

10% 

Total 

(media ponderată) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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FACULTATEA ____________________________ 

SECȚIUNEA ______________________ 

 

CENTRALIZATOR PUNCTAJE 

 

 

Nr. 
Crt. 

Prenume/Nume 
participant 

Punctaj 
membru 1 

Punctaj 
membru 2 

Punctaj 
membru 3 

Punctaj 
membru 4 

Punctaj 
membru 5 Total 

1.        

2.        

3.        
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Anexa 3 

FACULTATEA ____________________________ 

SECȚIUNEA ______________________ 

 

PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 26 aprilie 2017, ora ___:____ cu ocazia finalizării evaluării 

prezentărilor orale a studenților înscriși la secțiunea 
_______________________________________ din cadrul Sesiunii de Comunicări 
Științifice Studențești USAMV CN – ediția XV. 

Din totalul _____ studenți înscriși s-au prezentat _________ studenți. 
În urma evaluării prezentărilor, comisia de jurizare a decis următorii câștigători: 
 

LOCUL I 
Punctajul obținut: ______________ puncte 

Nume: _______________________   Prenume: ___________________________ 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________ 

 

LOCUL 1I 
Punctajul obținut: ______________ puncte 

Nume: _______________________   Prenume: ___________________________ 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________ 

 

LOCUL 1II 
Punctajul obținut: ______________ puncte 

Nume: _______________________   Prenume: ___________________________ 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________ 
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MENȚIUNE I 
Punctajul obținut: ______________ puncte 

Nume: _______________________   Prenume: ___________________________ 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________ 

 

MENȚIUNE II 

Punctajul obținut: ______________ puncte 

Nume: _______________________   Prenume: ___________________________ 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________ 

MENȚIUNE III 
Punctajul obținut: ______________ puncte 

Nume: _______________________   Prenume: ___________________________ 

Titlu lucrare: _____________________________________________________________ 

 

Comisia de jurizare SCSS 2017, 

Membru 1 

____________________________              

Membru 2 

____________________________ 

Membru 3 

____________________________ 

Membru 4 

____________________________  

Membru 5 

                                                       

Cluj – Napoca 

26.04.2017  


