
BURSE JOHNSON & JOHNSON – CRITERII DE ACORDARE 

Bursele Johnson & Johnson sunt acordate studenților integraliști ai Universității de 
Medicină și Farmacie Carol Davila București din anii II-VI pentru încurajarea 
performanței academice, inovației și cercetării în domeniile de studiu, precum și 
implicării în creșterea bunăstării comunității prin acțiuni de voluntariat. 

Johnson & Johnson își dorește astfel să încurajeze inovația și cercetarea, fără 
diferențe de gen, incurajand toți studenții eligibili sa aplice la programe, creand 
aplicații îndrăznețe, care pot schimba cursul științei într-un mod pozitiv. În același 
timp, consecvent crezului de responsabilitate în comunitatea în care trăim și lucrăm, 
bursele încurajează spiritul de voluntariat la nivelul comunității.   

Bursele se vor acorda pentru anul universitar 2022-2023 pe baza selecției conform 
criteriilor agreate, urmand ca din anul universitar 2023-2024 sa fie reevaluate 
criteriile pentru a încuraja atat competiția cât și continuitatea. Astfel, se va oferi 
șansa de a candida atât studentilor care au fost bursieri în anul precedent cat și altor 
studenți.  
 

A. Criterii eliminatorii 

Student(ă) care nu e integralist 
An de studii:  Student(ă) în anul I  
 

B. Criterii generale 

 

1.Criterii academice 

 

1.1 Rezultate deosebite la învățătură  

Nota minimă în anul universitar 2021-2022: 
   8 3 puncte 
   9 4 puncte 
   10 5 puncte 
 
1.2  2.Criterii cercetare inovare 

2.1 Studenți participanți la cercuri stiintifice - 1 punct per activitate  

2.2 Performanțe știintifice, inovație, brevete - 2 puncte per proiect de inovație la 
care a contribuit în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila; 3 



puncte pt brevet personal sau alături de colaboratori din cadrul Universității de 
Medicină și Farmacie Carol Davila 

2.3 Publicații în reviste științifice - câte 1 punct per publicație ca prim autor 

2.4 Participări active (susținere lucrare/poster) la conferințe știintifice ca prim autor 
- câte 1 punct per poster; 2 puncte pt fiecare prezentare 

2.5 Participare la proiecte ale CIeH: câte 1 punct per proiect la care a contribuit 

2.6 Punctaj între 1 și 10 puncte acordat proiectului de cercetare prezentat în 
scrisoarea de intenție în care se descriu pe scurt: 

- Domeniul de interes  
- Motivația 
- Ce doresc să cerceteze/dezvolte/aprofundeze 
- În cât timp 
- Referințe 
- Rezultate estimate la final de an  
- La finalul anului universitar, bursierul Johnson & Johnson va întocmi un 

raport anual care în anii ulteriori anului universitar 2022-2023 va fi punctat 
și va fi luat în considerare. Raportul se transmite până la data de 30 
septembrie 2023 la adresa de email bursejohnsonandjohnson@umfcd.ro 

 

3. Criterii voluntariat 

3.1 – voluntariat prin activități educative, sociale, artistice - câte 0,25 puncte per 
activitate organizată de societățile studențești afiliate 

 
 
Punctele acordate activităților de voluntariat se acordă în baza adeverințelor, 
dovezilor digitale, diplomelor  

 


