Universitatea
Româno-Americană

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920

METODOLOGIE
PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ ÎN CADRUL
CENTRULUI DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Centrul de Tehnologia Informației și Comunicațiilor, denumit în continuare CTIC, este
constituit prin Hotărârea Senatului Universității Româno-Americane nr. 133 din data de 21.05.2014 ca
parte a proiectului ”ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”
(POSDRU/156/1.2/G/132920).
1.2 CTIC funcționează ca structură universitară de studii și cercetare distinctă, fără personalitate
juridică, în cadrul Universității Româno-Americane, fiind organizat pe principiul non-profit, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
1.3 Premiile de excelență se acordă, având în vedere obiectivele proiectului „ȘCOALA
PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”, POSDRU/156/1.2/G/132920,
studenților care au desfășurat activități deosebite în cadrul CTIC.
1.4 Premiile de excelență reprezintă o formă de recunoaștere a activităților lor și de recompensare
a studenților pentru implicarea in activitățile Centrului.
1.5 Acordarea premiilor de excelență este adusă la cunoștința publicului interesat în mediul online
prin:
- publicarea anunțului oficial pe website-ul CTIC (http://csi.rau.ro/) secțiunea CONCURSURI și
secțiunea EVENIMENTE;
- pe website-ul ȘCOALA PRACTICĂ (http://scoalapractica.rau.ro/) secțiunea EVENIMENTE;
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- pe pagina de Facebook CTIC (https://www.facebook.com/groups/csi.ura/) și ȘCOALA
PRACTICĂ (https://www.facebook.com/scoalapractica);
1.6 Acordarea premiilor de excelență este adusă la cunoștința publicului larg, în mediul offline, de
către CTIC și instituțiile interesate prin intermediul tipăriturilor

2. DATA ȘI LOCAȚIA DE ACORDARE A PREMIILOR DE EXCELENȚĂ
2.1. Festivitățile de acordare a premiilor de excelență vor avea loc la Universitatea RomânoAmericană în luna decembrie 2015.
3. CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR DE EXCELENȚĂ
3.1. Criteriile de evaluare și acordare a premiilor de excelență în cadrul CTIC sunt:


implicarea studenților in activitatile organizate de CTIC (1 punct pentru fiecare prezenta la un
curs si 5 puncte pentru o prezenta la workshop)



participarea la activități de cercetare științifică în domeniul tehnologiei informației desfășurate
în cadrul CTIC (7 puncte pentru un articol de cercetare stiintifica propus si realizat)



propunerea unor teme de cercetare științifică în domeniul tehnologiei informației (3.5 puncte
pentru fiecare tema propusa)

3.2. Poate primi premiu de excelență orice cetățean român, înmatriculat în anul universitar curent
la un program de studii de licență sau de masterat din structura unei instituții de învățământ superior din
România de drept public sau privat, care îndeplinește criteriile de acordare a premiilor.
3.3. Nu pot primi premiu de excelență persoanele implicate oficial în procesul de evaluare și
acordare a premiilor, precum și membrii familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.
4. EVALUAREA STUDENȚILOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII PREMIILOR DE EXCELENTĂ
4.1 Comisia de evaluare va fi alcătuită din doi membri cu activitate relevanta în domeniul tehnologiei
informației si al comunicațiilor, care au dat curs invitației CTIC de a se implica în evaluarea și acordarea
premiilor de excelență.
4.2. Evaluarea studenților și/sau masteranzilor se face în baza criteriilor de evaluare menționate la
punctul 3 din prezenta Metodologie. Fiecare membru al juriului va aprecia asupra criteriilor menționate și
îndeplinite de membrii grupului țintă, formulând ulterior propuneri de premiere.
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5. PREMIILE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE
5.1. Se vor acorda 17 premii de excelență în valoare totală de 21.250 lei.
5.2. Fiecare premiu va consta într-o diplomă și acordarea sumei de 1.250 lei, fiecărui student
nominalizat.
6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
6.1. CTIC garantează confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal ale persoanelor câștigătoare
și se obligă să nu le divulge unor terțe persoane și/sau instituții.
6.2. Datele de contact ale persoanelor care au fost desemnate pentru premiere vor fi folosite de CTIC
numai pentru informarea acestora cu privire la desfășurarea procesului de premiere.
7. ALTE PREVEDERI
7.1. Respectarea regulilor din prezenta Metodologie este obligatorie pentru toți studenții implicați în
grupul țintă al CTIC.
7.2. Prin acceptarea premiului de excelență, studenții sunt de acord ca CTIC și instituțiilor
colaboratoare și/sau interesate să publice materiale în care aceștia apar cu ocazia desfășurării festivității
de premiere (poze, filme, înregistrări etc.) prin mijloacele proprii menționate la punctul 1.5.
7.3 La festivitatea de premiere sunt invitați să participe, în calitate de public, reprezentanți ai
partenerilor sociali în educație.
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