
 Regulament cu privire la organizarea

Programului „Burse de Merit 2003”

(extrase)

Programul Burse de Merit va fi administrat, începând cu anul 2003, de către Consiliul
Rectorilor din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova,
Moldova Agroindbank şi altor eventuali donatori.

 Scopul şi obiectivele programului:

Stimularea studenţilor, a noii generaţii a Republicii Moldova, în baza evaluării meritelor
academice şi activităţilor extracurriculare:

-         susţinerea celor mai buni studenţi din RM prin acordarea Burselor de Merit,

-          promovarea relaţiei student-societate,

-          încurajarea iniţiativei studentului,

-          promovarea interesului studenţilor pentru studii, cercetări şi activităţi extracurriculare.

Consiliul de experţi

Consiliul de experţi este un organ consultativ, fără drepturi decizionale.

Consiliul este compus din 4 membri. Componenţa nominală a Consiliului este aprobată de
către CRRM.
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Anunţarea concursului

Programul Burse de Merit va fi organizat sub egida CRRM, cu sprijinul financiar al Fundaţiei
Soros-Moldova, Moldova Agroindbank şi altor eventuali donatori. Anunţul concursului va fi
publicat în presa locală, buletine on-line, precum şi expediat prin intermediul pachetelor
promoţionale tuturor instituţiilor universitare din RM.

Vor fi invitaţi să participe la concurs studenţii anilor III-IV (din ciclul de studii de 4 ani) şi IV-
VI (din ciclul de studii de 5 ani sau 6 ani – în cazul studenţilor de la USMF) de la toate
instituţiile universitare din RM care au media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de
9 (nouă) – domeniile ştiinţelor social-umanistice, 8,5 (opt întreg şi cinci zecimi) – domeniile
ştiinţelor exacte, tehnice, agrare şi medico-biologice, şi 8 (opt) – în cazul studenţilor cu
disabilităţi şi/sau orfani.

Valoarea burselor de merit

Programul va oferi în bază de concurs burse anuale:

- Gradul I – 500 de dolari SUA,

- Gradul II – 400 dolari SUA,

- Gradul III – 200 de dolari SUA.

Numărul burselor oferite va fi stabilit de CRRM, în funcţie de mijloacele financiare colectate.

Colectarea dosarelor

Toate dosarele complete se vor depune la sediul Centrului de informaţii universitare. Un dosar
complet trebuie să conţină următoarele:
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-         formularul de înscriere,

-         Curriculum Vitae (se vor indica în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi
extracurriculare, aria de interese, abilităţi),

-         copie de pe carnetul de note, extrasul notelor de pe carnetul de note sau certificat
academic (vizat(ă)) la facultatea respectivă, cu indicarea notei medii pentru fiecare
semestru, inclusiv rezultatele din sesiunea de iarnă 2002-2003 şi nota medie generală
pentru toţi anii de studii),

-         o scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaşte activitatea academică
şi ştiinţifică a studentului. Scrisoarea autentificată de către facultatea respectivă va fi pusă
în plic sigilat,

-         copiile materialelor ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri
sau olimpiade studenţeşti,

-         lista publicaţiilor ştiinţifice (dacă există) şi rezumatele acestora vizate de către facultatea
respectivă,

-         trei plicuri timbrate cu adresa de contact,

-         copie de pe buletinul de identitate, inclusiv de pe fişa de însoţire,

-         în cazul studenţilor cu disabilităţi/orfani se anexează acte doveditoare, eliberate de către
instituţiile împuternicite.

După data limită de depunere a dosarelor, candidaţii vor fi invitaţi la proba scrierii eseului.

Proba scrisă (eseu)
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Eseul se va scrie la tematica şi în condiţiile aprobate de către CRRM. Toţi candidaţii vor scrie
eseul în decurs de 2 ore astronomice în incinta unei instituţii universitare din Chişinău.

În cazul studenţilor cu disabilităţi, proba eseu va dura 3 ore.

Studenţii aflaţi în afara ţării la momentul scrierii eseului (conferinţe, seminare internaţionale),
vor scrie eseul în decurs de 2 ore prin poşta electronică, la adresa directorului programului, în
urma prezentării actelor justificatoare.

În cazul unui număr mare de candidaţi din Bălţi, Cahul şi Comrat, eseul se va scrie în incinta
instituţiilor universitare respective. Eseul se va scrie în limba română sau rusă (pentru
candidaţii alolingvi).

Desfăşurarea probei scrise va fi ghidată de către directorul programului şi reprezentanţii
CRRM.

Eseurile vor fi transmise Consiliului de experţi pentru a fi evaluate în formă anonimă. După
evaluarea lor, eseurile vor fi anexate la dosarele candidaţilor.

Examinarea şi evaluarea dosarelor

Consiliul de experţi va examina şi va evalua dosarele depuse în cadrul programului în baza
următoarelor criterii:

-         activitatea ştiinţifică (participări la evenimente ştiinţifice) – maximum 8 puncte,

-         publicaţii – maximum 10 puncte,

-         curriculum vitae – maximum 6 puncte,

-         eseul, conţinutul şi corectitudinea lingvistică – maximum 6 puncte,

-         scrisoare de recomandare – criteriu de participare,
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-         nota medie generală din matricolă – criteriu de participare.

Bursele vor fi oferite în baza punctajului total, rezultat din suma punctajelor oferite de fiecare
expert.
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