Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti
Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, RO 060042

Regulament privind acordarea premiilor de excelenţă pentru studenţii
Facultăţii de Energetică

Art. 1. SCOP
Art. 1. Facultatea de Energetică poate acorda la deschiderea unui nou an academic, din fonduri
proprii extrabugetare, trei premii de excelenţă pentru merite deosebite obţinute în anul
universitar precedent studenţilor înscrişi la cursurile de licenţă/master din Facultatea de
Energetică.
Art. 2. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Art. 2.1. Înscrierea la concurs se face în baza propunerilor cadrelor didactice titulare de curs la
Facultatea de Energetică. Propunerea şi justificarea nominalizării se face în scris şi se transmite
decanului Facultăţii de Energetică până cel târziu la data de 15 septembrie a anului academic
pentru care se acordă premiul de excelenţă.
Art. 2.2. Beneficiarii premiilor de excelenţă acordate de către Facultatea de Energetică, potrivit
prezentului Regulament, sunt studenţi români promovaţi şi înmatriculaţi în cadrul Facultăţii de
Energetică.
Art. 2.3. Pot fi nominalizaţi studenţi integralişti care nu au primit sancţiuni, indiferent de natura
acesteia.
Art. 2.4. O persoană poate primi o singură dată premiul de excelenţă pe durata studiilor de
licenţă şi master.
Art. 3. COMISIA DE EVALUARE
Art. 3. Comisia de evaluare va fi constituită din membrii biroului executiv şi directorii celor trei
departamente ale Facultăţii de Energetică.
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Art. 4. EVALUAREA PROPUNERILOR
Art. 4.1. Nu pot constitui criterii de acordare a premiului de excelenţă: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal
constituite.
Art. 4.2. Fiecare propunere va fi prezentată şi justificată comisiei de evaluare de către cadrul
didactic care a făcut nominalizarea.
Art. 4.3. Beneficiarul(ii) premiului (premiiilor) de excelenţă se va (vor) stabili prin consens de
către membrii comisiei de evaluare în urma analizei propunerilor prezentate.
Art. 5. CUANTUMUL PREMIULUI DE EXCELENŢĂ
Art. 5. Cuantumul premiului de excelenţă este echivalentul a trei burse de performanţă.
Conducerea Facultăţii de Energetică îşi rezervă dreptul de a modifica cuantumul premiului de
excelenţă acordate.

Aprobat în şedinţa Consilului Facutăţii de Energetică la propunerea biroului executiv din data: .. ........

Decan,
Prof.dr.ing. Constantin BULAC

