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Regulament privind acordarea bursei ALUMNI 
 

În fiecare an, Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu, cu sprijinul Băncii Comerciale Carpatica, acordă bursa Alumni, în valoare 
de 3.000 Lei, unui student al Facultății de Științe Economice, înscris la ciclul de studii universitare 
de licență. 

Bursa se acordă o singură dată (întreaga sumă). 
Pot candida pentru obținerea bursei studenții din anul II, III licenta, respectiv anul I 

master, indiferent de forma de învățământ (cu frecvență sau învățământ la distanță) sau locul 
ocupat (la buget sau cu taxă). Cetățenia acestora nu este un criteriu discriminatoriu, putând 
participa atât studenții cetățeni români, cât și cetățeni străini. Astfel, cetățenii români vor elabora 
eseul și vor discuta la interviu în limba română, iar cetățenii străini vor elabora eseul, respectiv 
vor discuta la interviu în limba engleză. De asemenea, cei care s-au înscris și în anii anteriori au 
dreptul de a participa din nou, cu excepția câștigătorilor celorlalte ediții (care nu mai au dreptul 
de a participa). 

Obținerea bursei Alumni nu este influențată de obținerea altor burse (de excelență, de 
merit, de studiu sau de ajutor social). 

Criteriile de acordare a bursei sunt următoarele: 

criterii punctaj 
1) participarea la diferite activități extra-curriculare. Spre exemplu: 

 voluntariat (studentul este membru sau voluntar la diferite ONG-uri 
sau târguri de cariere); 

30 pcte1 
 realizarea unor stagii de practică extra-curriculare (nu practica obligatorie 

de la sfârșitul anului 2) la un angajator în domeniul economic; 
 participarea la conferințe sau olimpiade2 cu tematică economică; 
 publicarea de articole3 științifice cu tematică economică; 
 mobilități Erasmus; 

2) redactarea unui eseu pe o temă prestabilită (comunicată studenților 
potențial interesați în timp util, pe site-ul Facultății de Științe Economice: 
http://economice.ulbsibiu.ro) și susținerea acestuia (în timpul interviului); 

30 pcte 

3) susținerea interviului cu comisia de evaluare; 30 pcte 

4) rezultatele școlare obținute pe parcursul anului universitar respectiv. 10 pcte 

Total 100 pcte 

Pentru a demonstra participarea la activitățile extra-curriculare anterior menționate, 
candidații la bursă vor depune la dosar copii doveditoare in acest sens, referințe și scrisori de 
recomandare. De asemenea, evaluarea candidaților se face pe baza realizărilor din anul 
universitar anterior (față de data acordării bursei). 

În evaluarea eseului se va ține cont de următoarele criterii: 

criterii punctaj 
 conținut:  

 încadrarea conținutului eseului în tema propusă; 4 pcte 
 

                                                           
1 reprezintă punctajul maxim ce poate fi obținut, în funcție de numărul maxim de activități realizate și rezultatul 

acestora; 
2 indiferent dacă studentul a fost sau nu premiat; 
3 se acceptă atât articolele realizate de student ca unic autor cât și cele în care acesta este co-autor. 

http://economice.ulbsibiu.ro/


 

 

 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

Asociația ALUMNI 

 

Adresa: Calea Dumbrăvii, nr. 17, sala EP4, Sibiu, 550324, România     Tel.: +40740217 293 

e-mail: alumni.fse@ulbsibiu.ro 
http://economice.ulbsibiu.ro/alumni/ 

 claritate: mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu fie 
ambiguă; 

5 pcte 

 argumentare: ideile, teoriile prezentate sunt susținute de 
argumente; 

5 pcte 

 originalitate; 5 pcte 

 folosirea corectă a termenilor de specialitate; 5 pcte 

 coerența textului (logica structurării ideilor, stil și vocabular adecvate 
conținutului); 

5 pcte 

 așezarea corectă a textului în pagină. 1 pct 

Total 30 pcte 
 
Se vor respecta urmatoarele condiții de tehnoredactare: Times New Roman, 12 pct., 

spatiere 1,5 randuri, justified. Marginile paginii vor fi setate la 2,5 cm stanga, iar restul  la 2 cm. 
Eseul va avea maxim două pagini.  

Câștigătorul bursei va fi candidatul care obține cel mai mare punctaj. 
Pot candida pentru bursă și studenții care nu au realizat activități extra-curriculare, însă 

punctajul acordat acestui criteriu va fi 0. Realizarea eseului și participarea la interviu sunt criterii 
obligatorii, neîndeplinirea acestora ducând la respingerea dosarului candidatului respectiv. 
Referitor la rezultatele școlare obținute, studenții neintegraliști au dreptul de a candida, însă fără 
a putea obține punctaj maxim. 

Dosarul de concurs va fi depus la portar (pe Calea Dumbrăvii nr. 17), iar eseul va fi trimis 
pe adresa alumni.fse@ulbsibiu.ro. Dosarul va conține CV-ul candidatului și dovezi ale activităților 
extra-curriculare (copii xerox). Termen limită: 2 decembrie 7 decembrie. 
 Susținerea interviului va avea loc în data de 3 decembrie, ora 18:00 în sala EP4, a 
Facultății de Științe Economice. 
 Data susținerii interviului se va comunica participanților ulterior. 
 Tema eseului este: ”Schimbări de mentalitate și comportament pentru o Romanie 
modernă – o perspectivă economică. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informații despre realizarea unui eseu accesați: 
https://oradeapipp.files.wordpress.com/2013/10/ghid-eseu.pdf 
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