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REGULAMENTUL ACORDĂRII DE PREMII ORGANIZAȚIILOR 

STUDENȚEȘTI ÎN CADRUL CEREMONIEI DE DESCHIDERE A ANULUI 

UNIVERSITAR 
 

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare a concursului de proiecte, 

în vederea acordării de premii organizațiilor studențești din Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza” 

Art. 2. Premiile sunt acordate organizațiilor studențești din UAIC în cadrul ceremoniei de 

deschidere a anului universitar și reprezintă recunoașterea activității acestor organizații 

de către conducerea UAIC. 

Art.3. Aceste premii se acordă anual, începând din anul 2014, în funcție de sumele oferite 

de sponsorii evenimentului “Bun venit la UAIC!”. Numărul și cuantumul premiilor sunt 

stabilite de comisia organizată anual la solicitarea Prorectorului pentru activități 

studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public din cadrul UAIC. 

Art. 4. Comisia care analizează și propune lista organizațiilor câștigătoare este formată 

din: 

-  un cadru didactic universitar, membru în Senatul UAIC – Președintele comisiei 

- reprezentantul studenților în Biroul Executiv al Consiliului Administrativ – 

membru 

- șeful Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți - membru 

- secretarul Prorectoratului pentru activități studențești, parteneriate cu mediul 

economic și sectorul public – secretarul comisiei 

Art. 5. Anunțul pentru trimiterea descrierii proiectelor se face cu două săptămâni înainte 

de desfășurarea ceremoniei de deschidere a anului universitar, iar termenul de depunere 

va fi comunicat în anunț. 

Art. 6. Organizațiile studențești care doresc să participe la concurs sunt cele care au 

desfășurat activități cu și pentru studenții UAIC în anul academic anterior și au încheiat 

formalitățile privind regulile de protecție a muncii cu UAIC, prin Serviciul Intern de 

Prevenire și Protecție al universității. 
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Art. 7. Organizațiile care participă la concurs vor depune proiectele prin Registratura 

UAIC în atenția Prorectoratului pentru activități studențești și parteneriate cu mediul 

economic și sectorul public. 

Art. 8. Organizațiile câștigătoare vor fi stabilite pe baza următoarelor criterii: 

1. Proiectul se adresează studenților UAIC sau liceenilor (potențiali studenți ai 

UAIC) - 30% 

2. Proiectul este în concordanță cu misiunea și obiectivele UAIC - 20% 

3. Claritatea formulării și exprimării scopului, obiectivelor, activităților și 

rezultatelor proiectului - 20% 

4. Originalitatea proiectului (aspecte asupra cărora intervine proiectul, caracterul 

inovator al intervenției prin proiect) - 10% 

5. Contribuția la creșterea vizibilității UAIC la nivel național și internațional și 

vizibilitatea proiectului în media și online - 20% 

Art. 9. În vederea participării la concurs, o organizație studențească poate depune anual 

o singură prezentare de proiect. Proiectul trebuie să se fi desfășurat în anul academic 

anterior desfășurării concursului. 

Art. 10. Cuantumul premiului va fi virat in contul bancar al fiecăreia dintre organizațiile 

studențești declarate câștigătoare. 

Art. 11. Reprezentantul legal al fiecărei organizații câștigătoare își exprimă implicit 

acordul privind utilizarea numelui și imaginii organizației pe care o reprezintă, în scopul 

exclusiv al promovării acestor premii. 

Art. 12. Numele organizațiilor câștigătoare vor fi făcute publice în cadrul ceremoniei de 

deschidere a anului universitar și apoi pe canalele de comunicare media ale UAIC. 

Art. 13. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința Biroului 

Executiv al Consiliului de Administrație 

 

 

 

 


