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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
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REGULAMENT
privind organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor
„Economia – prezent şi viitor”
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Scopul sesiunii de comunicări ştiinţifice este de a contribui la dezvoltarea competenţelor
de cercetare ştiinţifică ale studenţilor în domeniul economic, la dezvoltarea aptitudinilor
de lucru şi comunicare în echipă, precum şi la cultivarea spiritului de competiţie.
2. Sesiunea de comunicări ştiinţifice va reprezenta faza locală a Olimpiadei Studenţilor
Economişti organizată sub coordonarea Asociaţiei Facultăţilor de Economie din
România şi va respecta reglementările prevăzute în Regulamentul privind organizarea
Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti.

Capitolul II. ORGANIZAREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
A STUDENŢILOR „ECONOMIA –PREZENT ŞI VIITOR”
1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice se va organiza la nivelul studiilor universitare de
licenţă, cuprinzând toate specializările existente în cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice.
2. Sesiunea de comunicări se va desfăşura în luna martie pe opt secţiuni, câte patru secţiuni
în fiecare an, astfel încât fiecare secţiune urmează să-şi desfăşoare lucrările o dată la doi
ani în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor
Economişti.
3. Alternanţa secţiunilor va fi următoarea:
a) în luna martie 2011:
- Cibernetică, statistică şi informatică economică;
- Economie şi dezvoltare durabilă;
- Finanţe şi instituţii financiare;
- Marketing.
b) în luna martie 2012:
- Administrarea afacerilor;
- Administraţie publică şi dezvoltare regională;
- Contabilitate şi informatică de gestiune;
- Management.
c) în anii următori se va păstra alternanţa de la punctele a) şi b).
4. Etapele organizării sesiunii de comunicări ştiinţifice vor fi următoarele:
Etapele sesiunii de comunicări ştiinţifice
1. Stabilirea colectivului de organizare a
sesiunii de comunicări
2. Afişarea informaţiilor necesare

Termen
1 februarie

Răspunde
Decanul facultăţii

15 februarie

Colectivul de organizare

participanţilor (condiţii de tehnoredactare,
persoane de contact etc.)
3. Înscrierea participanţilor
4. Constituirea comisiei de evaluare a
lucrărilor
5. Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ
al lucrărilor înscrise în program
6. Desfăşurarea sesiunii de comunicări
ştiinţifice

20 martie
20 martie

Colectivul de organizare
Decanul facultăţii

21-23 martie

Membrii comisiei de jurizare

25 martie

Colectivul de organizare

5. Lucrările care nu vor ajunge în termenul prevăzut de organizatori, nu vor putea intra în
competiţie.

Capitolul III. EVALUAREA ŞI PREMIEREA LUCRĂRILOR
1. Procesul de evaluare a lucrărilor înscrise şi susţinute în cadrul sesiunii de comunicări
ştiinţifice va fi realizat de către o comisie desemnată în acest scop şi va avea la bază
următoarele criterii:
Denumirea criteriilor
I. Evaluarea conţinutului lucrării (făcută înainte de susţinere)
1. Titlul lucrării
1.1. dacă se înscrie în tematica secţiunii
1.2. dacă este formulat clar şi concis
2. Structura şi stilul de elaborare a lucrării
2.1. structura (introducere, cuprins, concluzii, bibliografie)
2.2. stilul (redactare, logica elaborării, relevanţa graficelor etc.)
2.3. rezumatul lucrării (max. ½ pagină) elaborat în limba română şi
limba engleză/limba franceză
2.4. cuvinte cheie
3. Conţinutul teoretic
3.1. reflectarea conceptelor, teoriilor, noţiunilor şi corectitudinea
folosirii acestora
3.2. modul de utilizare a bibliografiei (dacă se referă la tema tratată,
grad de prelucrare, corectitudinea citării surselor, actualitatea
surselor folosite etc.)
4. Cercetarea aplicativă
4.1. tipul de abordare a cercetării (mono/pluri/interdisciplinară)
4.2. alegerea metodelor, tehnicilor, instrumentelor şi procedeelor
folosite; corectitudinea şi oportunitatea acestora
4.3. profunzimea analizei şi concluziilor
4.4. originalitatea demersului de cercetare; noutatea şi posibilităţile
de aplicare a acestuia
4.5. gradul de creativitate şi inovare
II. Evaluarea susţinerii
5. Calitatea expunerii
5.1. modalitatea de prezentare a temei (expunere liberă; citirea unui
rezumat/slide)
5.2. concizia şi logica expunerii; capacitatea de sinteză

Număr de puncte
maxim
evaluate
posibil
60
4
2
2
6
1
2
2
1
8
5
3
42
8
6
8
10
10
40
15
5
5

5.3. folosirea materialelor expozitive
6. Claritatea răspunsurilor la întrebări
7. Participarea la dezbateri pe baza referatelor prezentate de ceilalţi
competitori
TOTAL

5
15
10
100

2. Evaluarea va fi făcută de către comisia desemnată prin hotărârea decanului facultăţii şi
având în componenţă:
- un preşedinte;
- doi membri;
- un secretar.
3. Pentru a se evita conflictul de interese, cadrul didactic din comisie care are studenţi
coordonaţi de către acesta şi participanţi cu lucrări la sesiunea de comunicări ştiinţifice,
nu va participa la evaluarea lucrărilor studenţilor pe care i-a coordonat.
4. (1) Atribuţiile comisiei de jurizare:
- evaluează conţinutul lucrărilor conform prevederilor art. 1;
- deliberează asupra clasificării studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute. Punctajul
final, în vederea ierarhizării lucrărilor, se va stabili ca medie aritmetică simplă a
punctajului acordat de către fiecare evaluator. Valorile extreme din evaluarea
membrilor comisiei vor fi eliminate din calculul mediei, dacă diferenţa este mai mare
de 10 puncte;
- întocmeşte procesul verbal cu hotărârea de ierarhizare a lucrărilor şi de acordare a
premiilor.
(2) Comisia îşi asumă răspunderea profesională şi morală pentru evaluarea corectă,
imparţială a lucrărilor prezentate, asigurând transparenţa întregului proces de evaluare.
5. Cele mai bune lucrări vor fi distinse cu diplome şi premii în cărţi.
6. Categoriile de premii acordate vor fi următoarele:
- premiul I
- premiul II
- premiul III
- menţiuni.
7. Toţi studenţii care au prezentat lucrări în cadrul sesiunii de comunicări vor primi diplomă
de participare.
8. Primele trei lucrări clasate la fiecare secţiune vor participa la faza naţională a Olimpiadei
Naţionale a Studenţilor Economişti şi vor fi recomandate pentru a fi publicate în reviste
de specialitate.

Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE
1. La sesiunea de comunicări ştiinţifice vor putea participa şi studenţi ai altor facultăţi din
cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad care prezintă lucrări elaborate individual sau
împreună cu studenţi economişti, şi care se încadrează în profilul secţiunilor sesiunii.
2. Pentru antrenarea studenţilor în vederea participării sesiunea de comunicări, Comisia de
organizare va colabora cu Liga Studenţilor din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.
3. Având în vedere că Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor „Economia – prezent
şi viitor” se află la a XII-a ediţie, sesiunile care se vor desfăşura în viitor vor respecta
tradiţia organizării anuale a acestei manifestări.
Redactat,
Conf. univ. dr. Cilan Teodor

