
Formular de înscriere pentru Bursele Johnson & Johnson 
Nume, prenume student(a):______________________________ 

An de studiu: 

Facultatea: 

Data: 

 

 

Criterii 

 

 

Punctaj criteriu 

 

Punctaj autoevaluare 

 

Punctaj comisie 

Criterii eliminatorii 

Student integralist  Da                                                    Nu      

An de studiu 2-6 Da                                                    Nu        

Criterii academice 

Rezultate academice 

deosebite în anul universitar 

2020-2021 

Nota > 8- 3 puncte 

Nota >9 – 4 puncte 

Noate 10 – 5 puncte 

  

Cercetare inovare 

Activitate de 

cercetare/inovatie/brevete  

Participari la cercuri stiintifice: cate 1 punct per activitate  

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 

Publicatii in reviste stiintifice: cate 1 punct per publicatie ca 

prim autor 

Participari active (lucrare/poster) ca prim autor la conferinte: 

cate 1 punct per poster; 2 puncte pt fiecare prezentare 

Participare la proiecte ale CIeH: cate 1 punct per proiect la care 

a contribuit 

Proiect de cercetare prezentat într-o scrisoare de intenție care 

descrie: domeniul de interes, motivația, ce se dorește a fi 

dezvoltat/cercetat/aprofundat, în cât timp, referințe și 

rezultate estimate la final de an universitar  – 1 – 10 puncte 

  

 

 

  



Voluntariat 

Voluntariat Activitate de voluntariat la activități educative, sociale, 

artistice: 0,25 puncte per activitate organizată de societățile 

studențești afiliate 

Fara activitate de voluntariat: 0 puncte 

  

 

 

Vă rugăm să anexați o scrisoare de intenție în care să descrie pe scurt un proiect de cercetare la care doriți să contribuiți în cursul anului universitar 

2022-2023 care să includă: domeniul de interes, motivația, ce doriți să cercetați/dezvoltați/aprofundați și în cât timp, ce rezultate estimați să 

obțineți la finalul anului universitar 2022-2023. Cei interesați sunt încurajați să anexeze:  

 scrisori de recomandare care ateste participarea și performanțele realizate la cercuri și conferințe științifice, implicarea și performanțele 

realizate în acitivități de cercetare / inovație pe parcursul anului universitar 2021-2022 în cadrul Centrului de Inovatie si e-Health (CIeH) 

sau în proiecte ale Universității 

 copii ale brevetului(lor) 

 dovezi care atestă participarea la proiecte CIeH  

 publicații în reviste științifice 

 adeverințe, dovezi digitale sau diplome care să ateste participarea la activități de voluntariat în anul universitar 2021-2022 

 copii ale documentelor din care rezultă notele aferente criteriului academic 


