Aprobat la şedinţa
Comitetului Sindical al Studenţilor
din 09.10.2017

Coordonat cu
Consiliul Administrativ
La 16.10.17

Regulamentul concursului
Cel mai bun student al anului 2017
din Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
din mun. Chişinău
Capitolul I - Dispoziţii generale

1. Prezentul regulament este elaborat de Comitetul Sindical al Studenţilor în
2.
3.

4.

5.

6.

colaborare cu administraţia UPS “Ion Creangă”.
Denumirea oficială a concursului este Cel mai bun student al anului 2017
din Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”din mun. Chişinău.
Concursul are ca scop selectarea şi stimularea studenţilor cu rezultate
academice deosebite şi a celor implicaţi în cercetări ştiinţifice, activităţi civice,
artistice, organizatorice, sportive.
Concursul se organizează o dată pe an, în perioada 17 octombrie - 17
noiembrie și se iau în calcul preponderent activitățile din perioada dintre
edițiile concursului (octombrie/octombrie).
Participanţii la concurs vor opta pentru nominalizările:
a. Diplomă de excelenţă în cazul cînd au rezultate deosebite în toate 3
domenii(studii, știință, activități extra-curriculare),
b. Diplomă de merit academic (în cazul cînd au rezultate deosebite în
domeniile studii, știință),
c. Diplomă de merit civic (în cazul cînd au rezultate deosebite în domeniul
activităților extra-curriculare, merite activitate civică).
Valoarea premiilor va fi calculată anual în raport cu sursele disponibile ale
organizatorilor şi va fi anunţată din timp.
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Capitolul II - Înscrierea participanţilor şi desfăşurarea concursului
1. La concurs se pot înscrie studenţii de la studii cu frecvenţă la zi, ciclul I licenţă,
anii de studii II – III(IV) şi ciclul II masterat, anul I (Absolvenții UPS “Ion
Creangă ) și II de studii în concurs separat.
2. Candidaţii la concurs vor prezenta un dosar de participare care va include:
 cerere de înscriere cu indicarea nominalizării pentru care optează
candidatul (se anexează);
 curriculum vitae cu fotografie, inclusiv și variantă electronică,(se
anexează);
 certificat despre reușita academică pe semestre(nota medie), eliberat de
decanate;
 scrisoare de motivare cu referire la guvernarea universitară (un eseu
(volumul maxim – 2 pagini), în care să daţi răspuns la următoarele
întrebări. Textul trebuie să fie tipărit la computer. 1) Precizaţi motivele
care v-au îndemnat să aplicaţi la studii, la specialitatea aleasă. 2) Ce
obiective academice şi profesionale v-aţi propus pentru perioada anilor de
studii? În ce mod bursa obţinută o să vă ajute să le realizaţi?);
 copii (însoţite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea
copiilor) ale diplomelor şi certificatelor ce atestă participarea la diferite
conferinţe ştiinţifice şi de specialitate; concursuri naţionale şi
internaționale; seminarii, traininguri și proiecte în perioada analizată şi
calificativele obţinute;
 copii (însoţite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea
copiilor) ale certificatelor care atestă activitatea extra-curriculară în cadrul
UPS “I. Creangă” și în alte instituții în perioada analizată, eliberate de
departamentul în care a activat (funcţie, perioadă, proiecte ş.a.);
 certificate despre activităţile de voluntariat în diferite organizaţii în
perioada indicată;
 scrisoare de recomandare din partea unui profesor, cu semnătura
confirmată de decanat sau serviciul resurse umane.
3. Dosarul complet se depune în variantă tipărită.
4. Participanţii vor depune personal dosarul la comisia de concurs, în blocul de
studii nr. II, biroul 21.
5. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 7 noiembrie cu program
zilnic de la 14:40 la 16:20.
6. Orice încercare de fraudare sau de nerespectare a Regulamentului de
desfasurare a Concursului conduce automat la descalificarea concurentului sau
concurenţilor în culpă.
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Capitolul III - Comisia de concurs
1. În scopul monitorizării concursului se constituie Comisia de concurs a
Universității atribuţiile cărora sînt stabilite în Regulamentul dat.
2. Comisia de concurs este formată din:
- preşedinte: rectorul Universităţii
- secretar responsabil: președintele Comitetului Sindical al Studenților;
- membri:
 un reprezentant al senatului studenţesc;
 studenții deținători ai titlului de student al anului precedent sau
alt student delegat de Consiliul Sindical al Studenților și
Consiliul Studenților (câte un reprezentant de la facultate);
 reprezentantul masteranzilor(masterat anul I);
-

Notă: membrii comisiei nu pot participa la concurs.

3. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
 mediatizează prezentul regulament şi condiţiile de participare la
concurs;
 generalizează rezultatele concursului;
 prezintă propuneri pentru perfecţionarea regulamentului concursului.
 este responsabilă de păstrarea dosarelor candidaţilor;
 analizează dosarele depuse;
 nominalizează finaliștii concursului.
4. Decizia finală aparţine comisiei de concurs care va fi confirmată printr-un
proces-verbal, semnat de toți membrii comisiei.
5. Informația din CV ce a servit la determinarea nominalizărilor finaliștilor va fi
anunțată public la Gala Premiilor.
6. Pentru colectarea dosarelor va activa secretariatul concursului zilnic de la
14:40 la 16:20 în perioada 24 octombrie- 7 noiembrie;
7. Comisia de concurs se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu
caracter personal.
Capitolul IV - Desemnarea învingătorilor
1. Învingătorii concursului vor fi consideraţi cei mai buni studenţi ai anului 2017
din UPS "I. Creangă".
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2. Sunt propuse pentru concurs orientativ:
a. Diplomă de excelenţă - 6,
b. Diplomă de merit academic -6,
c. Diplomă de merit civic - 12,
dar pot fi operate schimbări în dependență de dosarele depuse.
3. Învingătorii concursului vor fi menţionaţi oficial cu diplome ce confirmă titlul
de cei mai buni studenţi ai anului 2017 din UPS "I. Creangă" şi vor fi stimulaţi
cu cadouri şi premii băneşti.
4. Desemnarea învingătorilor se va petrece public la Gala Premiilor de Ziua
Internaţională a Studentului, 17 noiembrie şi va fi mediatizată prin intermediul
site-lui Universităţii, paginii facebook a Organizaţiei sindicale, alte surse.
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