Traducere din limba maghiară
Decizia Senatului nr.
2176/2018.10.26. Anexa nr. 2

Regulamentul Universității Sapientia privind
Conferințele Cercurilor Științifice Studențești

I. Principii de bază
1) Obiectivul Conferinței Cercurilor Științifice Studențești (CCȘS) este implicarea
studenților în etapele teoretice și practice ale activităților de cercetare, autoinstruirea
științifică a studenților depășind cerinţele curriculei programului de studii, precum și
evaluarea rezultatelor individuale sau colective obținute în cursul activităților efectuate
în cadrul cercului științific sau în afara acestuia, asigurarea publicității profesionale și
facilitarea utilizării acesteia.
2) Cercurile științifice studențești își îndeplinesc obiectivele prin colaborarea dintre
studenți și cadrele didactice.
3) Cercurile științifice studențești pot colabora cu alte ateliere științifice ale universității,
cât și cu cercurile științifice studențești ale altor instituții de învățământ, precum și cu
alte entităţi.
4) La Universitatea Sapientia coordonarea activităților desfășurate în cadrul cercurilor
științifice studențești se efectuează de către Comisia pentru Excelență Studențească
(ETDT – Egyetemi Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanács), iar
sincronizarea activității cercurilor științifice studențești la nivelul facultăților, respectiv a
organizării conferințelor cercurilor științifice studențești se realizează de către Comisiile
pentru Promovarea Talentelor care funcționează la nivelul facultăților (KTB – Kari
Tehetséggondozási Bizottságok), cu ajutorul și colaborarea organizaţiilor studențești.
5) Conferințele cercurilor științifice studențești organizate în cadrul Universității Sapientia
sau în colaborare aceasta vor lua în considerare criteriile profesionale stabilite de OTDT
(Országos Tudományos Diákköri Tanács – Consiliul Național al Cercurilor Științifice
Studențești din Ungaria).
6) Condiția înscrierii la o conferință CȘS este o lucrare care documentează o activitate
științifică sau de creaţie artistică/inginerească originală (lucrare, creație etc.), care a fost
realizată în cursul studiilor superioare cu scop de autoistruire, și prezentarea căreia este
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sprijinită de un consultant/îndrumător profesional.
7) Activitățile diferitelor paneluri ale CCȘS organizate la nivelul facultăților și ale
Conferinței Științifice Studențești din Transilvania (ETDK – Erdélyi Tudományos
Diákköri Konferencia – CȘST) se desfășoară în limba maghiară (inclusiv scrierea
lucrării și a extrasului, prezentarea acesteia.), cu excepția acelor domenii de specialitate
în care predarea și cercetarea se desfășoară și în alte limbi decât limba maghiară; în
aceste paneluri limba lucrării, precum și limba prezentării orale poate fi și limba străină
respectivă, dar în cazul acestor paneluri se vor lua în considerare prevederile aferente ale
Conferinței Naționale Științifice Studențești din Ungaria (OTDK). În privința
soluționării oricărei alte situații Comisia pentru Excelență Studențească (ETDT) va
decide după caz.
8) Prezentul regulament se referă atât la conferințele CȘS organizate de către facultățile
Universității Sapientia, cât și la secțiunea Științe Agricole a Conferinței Științifice
Studențești din Transilvania (ETDK), organizată integral de către Universitate, respectiv
secțiunea de Ştiinţe Tehnice a acesteia, organizată în parteneriat cu Universitatea.
9) La Conferințele Naționale Științifice Studențești din Ungaria, organizate o dată la doi
ani, pot fi delegaţi premianții diferitelor secțiuni ale Conferinței Științifice Studențești
din Transilvania (în secțiunea Științe Agricole, secțiunea Științe Tehnice, respectiv
Științe Reale și Umaniste), precum și premianții panelurilor CCȘS organizate la nivelul
facultăților de către Universitatea Sapientia în domeniile științelor umaniste și reale.
10) La conferințele CCȘS și CȘST organizate de către Universitatea Sapientia se pot înscrie
studenți de la universitățile de stat sau private din România sau din alte țări, de la
programele de studii de licență sau master, însă la Conferința Națională Științifică
Studențească din Ungaria (OTDK) pot fi nominalizaţi doar studenții înscriși în sistemul
de învățământ superior din România.
II. Conferințele Cercurilor Științifice Studențești organizate de către Universitatea
Sapientia
1) Universitatea Sapientia organizează anual Conferințe ale Cercurilor Științifice
Studențești la nivelul fiecărei facultăți, iar secțiunile și panelurile CCȘS sunt înființate în
baza domeniilor de specialitate reprezentate de către programele de studiu care
funcționează în cadrul facultății respective. De asemenea secţiunea de Ştiinţe Agricole a
Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania (ETDK) este organizată de către
Universitatea Sapientia, aceasta fiind coorganizator al secțiunii de Ştiinţe Tehnice a
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CSŞT.
2) Conferințele CȘS se organizează în primăvara fiecărui an, dar în același timp, în anul
anterior Conferinței Naționale Științifice Studențești din Ungaria (OTDK) se poate
organiza și o sesiune de toamnă a conferinței CȘS, organizarea fiind asumată de către
facultățile Universității Sapientia în sistem de rotație, iar data acesteia trebuie să precede
în mod obligatoriu data de înregistrare la Conferința Națională Științifică Studențeșească
din Ungaria (OTDK).
3) Conferința CȘS de toamnă va cuprinde doar acele secțiuni, în care au fost înscrise cel
puțin cinci lucrări.
4) Conferințele CȘS organizate la nivel de facultate vor include și o secțiune de creaţie, iar
creațiile artistice, literare etc., prezentate în cadrul acesteia pot fi de asemenea
nominalizate la Conferința Națională Științifică Studențească din Ungaria (OTDK), cu
respectarea regulamentului acesteia privind secțiunile sale de creație artistcă.

III. Comisia de organizare a Conferințelor Cercurilor Științifice Studențești (CO)
1) Fiecare dintre facultățile Universității Sapientia va nominaliza o Comisie de organizare
CCȘS care va funcționa la nivel de facultate, având ca membri responsabilul CCȘS la
nivel de facultate, câte un reprezentant CCȘS delegat de către departamente, respectiv
un reprezentant al Organizaţiei Studențeşti (HÖK) la nivel de facultate. La propunerea
departamentelor facultățile pot delega în comisia de organizare și alte cadre didactice,
care participă activ în organizarea CCȘS. Munca Comisiilor de organizare este sprijinită
de personalul din administrația departamentelor/facultăților.
2) Membrii Comisiei de organizare îşi asumă respectarea confidențialităţii informațiilor
legate de CCȘS. Comisia de organizare va desemna acele persoane (reprezentanți ai
Organizaţiei Studențeşti – HÖK + reprezentanții diferitelor domenii științifice), care vor
derula colectarea și evaluarea lucrărilor CCȘS printr-o platformă comună online.
3) Nu poate fi membru al Comisiei de organizare CCȘS un student, care în anul universitar
respectiv este și autorul sau co-autorul unei lucrări CCȘS.
4) Comisia de organizare va decide (dacă este necesar, consultându-se cu alte cadre
didactice) asupra invitării specialiştilor pentru evaluarea lucrărilor, și va desemna dintre
membrii săi responsabilii pentru colectarea fişelor de evaluare, însumarea punctajelor, și
după caz, va proceda la invitarea unui al treilea evaluator. În cazul în care unul dintre
membrii Comisiei de organizare este un cadru didactic, care este și îndrumătorul unei
lucrări CCȘS, acesta nu poate participa în deciziile privind lucrările panelului respectiv.
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IV. Organizarea Conferințelor CȘS
1) Anunțarea Conferințelor CȘS ale facultăţilor, respectiv a secțiunilor agricole și tehnice
ale Conferinței Științifice Studențești din Transilvania (ETDK) va avea loc cu cel puțin
cinci luni înaintea conferinței, online și pe panourile de informare ale facultăților.
Apelurile pentru Conferințele CȘS organizate la nivel de facultate, respectiv secțiunile
agricole și tehnice ale Conferinței Științifice Studențești din Transilvania (ETDK) vor fi
făcute public de către Comisiile pentru Promovarea Talentelor de la fiecare facultate, cu
sprijinul și coordonarea Comisiei pentru Excelență Studențească (ETDT). Apelul va
conține denumirea, locația și data secțiunilor CCȘS organizate de către facultatea
respectivă, precum și termenul de înscriere şi de încărcare pe platforma online a
lucrărilor, și criteriile profesionale și formale ale înscrierii. La stabilirea acestor criterii
se vor urmări prevederile aferente ale Comisiei de Specialitate a Consiliului Național al
Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria (OTDT).
2) Înscrierea la CCȘS se va desfășura online, printr-un website propriu unitar. Fiecare
student care se înscrie la CCȘS, în cursul înregistrării online va completa un formular de
înscriere, respectiv va specifica titlul lucrării și datele îndrumătorului, și va încărca pe
site extrasul lucrării sale. După aceasta îndrumătorul va primi un mesaj, apoi va
confirma înregistrarea. Prin această metodă va putea fi evitat ca o înscriere la CCȘS să
fie efectuată fără știrea îndrumătorului. Încărcarea lucrării pe platforma online se poate
efectua după confirmarea de către îndrumător a înregistrării. Simultan cu predarea
lucrării studentul poate modifica extrasul încărcat pe site la înregistrare, și dacă este
necesar, poate schimba și titlul lucrării. Termenul pentru încărcarea lucrărilor nu poate fi
mai puțin de 3-4 săptămâni înaintea Conferinței CȘS respective. La încărcarea lucrării
studentul și îndrumătorul va da o declarație care să specifice, că lucrarea este creația
originală a studentului. În cazul lucrărilor cu mai mulţi autori fiecare dintre aceștia se va
înregistra individual conform celor de mai sus.
3) În cazul unei înscrieri după expirarea termenului Comisia de organizare CCȘS poate să
admită prezentarea lucrării, dar aceasta va putea avea loc doar în afara competiției. În
acest caz lucrarea nu se punctează, și nu va putea fi propusă pentru participare la
Conferința Națională Științifică Studențească din Ungaria (OTDK).
4) Comisiile de organizare CCȘS vor verifica dacă lucrările arondate respectă cerințele de
formă impuse. În cazul în care o comisie sesizează probleme de formă, va notifica
studentul și îndrumătorul, și va stabili un termen de maxim o săptămână pentru
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depunerea lucrării corectate. În caz contrar lucrarea va fi exclusă. Constituie excepție
criteriul privind întinderea lucrării, stabilit de către comisiile de specialitate ale
Consiliului Național al Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria (OTDT), Comisia
de organizare având dreptul de a nu ține seamă de acesta, în acest caz însă lucrarea nu
poate fi delegată la Conferința Națională Științifică Studențească din Ungaria (OTDK).
5) Lucrările acceptate de către Comisia de organizare vor fi trimise evaluatorilor. Pentru a
asigura imparțialitate de grad ridicat și pentru evitarea eventualelor dispute legate de
evaluări, Comisia de organizare CCȘS va respecta confidențialitatea identității
specialiştilor evaluatori, precum și punctajele acordate de aceștia. În același timp
evaluatorii vor primi lucrările fără afișarea numelor studenților și ale îndrumătorilor. Nu
poate fi evaluator niciun specialist care este și îndrumătorul uneia dintre lucrările CCȘS
depuse în cadrul aceluiași panel.
6) Clasificarea finală a lucrărilor în panelurile corespunzătoare va fi efectuată de către
Comisia de organizare, cu luarea în considerare a criteriilor profesionale și de
organizare. Dacă în cazul unuia dintre panelurile planificate nu se înscriu cel puțin cinci
participanți, Comisia de organizare poate decide comasarea panelurilor.
7) Juriul unui panel este alcătuit din cel puțin 3 specialiști recunoscuți din domeniul de
specialitate respectiv. Invitarea membrilor juriului se va efectua de către Comisia de
organizare, cu ajutorul și coordonarea Comisiei pentru Excelență Studențească (ETDT).
Nu poate fi membru al juriului o persoană care este și îndrumătorul sau consultantul
uneia dintre lucrările din panelul respectiv. Nu poate fi membru al juriului întru-un panel
o persoană care a evaluat o lucrare/lucrări înscrise în panelul respectiv. În fiecare juriu
va fi invitat în mod obligatoriu cel puțin un membru dintr-o altă instituție, sau de la o
altă facultate a Universității Sapientia. Dacă este posibil, este recomandată invitarea în
juriu a unui specialist de la o firmă sau instituție din domeniul respectiv.
8) Membrii juriului vor primi lucrările cu cel puțin o săptămână înaintea datei Conferinței
CŞS, pentru a se informa cu privire la conținutul lucrărilor ce urmează a fi prezentate, și
chiar pentru a formula întrebări în prealabil.
9) În cursul Conferinței CȘS munca juriului va fi ajutată de către un secretar, care va fi
desemnat de către Comisia de organizare.
V. Evaluarea lucrărilor CCȘS, punctarea prezentărilor
1) Lucrarea CCȘS depusă (vezi Ghidul de editare în Anexa nr. 1) va fi punctată de către
evaluatorii invitați în baza Fișei de evaluare a lucrării CCȘS (vezi Anexa nr. 3).
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Punctajul maxim care se poate acorda unei lucrări este de 55 de puncte. Fiecare lucrare
va fi evaluată de către doi specialişti, iar punctajul final al lucrării va fi media
punctajelor acordate de aceştia. Evaluarea, pe lângă punctaj, va conține și un scurt
comentariu scris, în care evaluatorul poate formula observații sau recomandări. În cazul
în care diferența dintre punctajul celor două evaluări este de cel puțin 15 puncte, se va
solicita evaluare din partea unui al treilea evaluator, iar punctajul final va fi dat de media
punctajelor celor trei evaluări.
2) După desfășurarea Conferinței CȘS Comisia de organizare a acesteia va trimite fiecărui
student participant, observațiile și recomandările formulate de către evaluatori, fără
menţionarea numelor acestora.
3) Pot fi admise pentru prezentare doar acele lucrări, care la evaluare au obținut cel puțin
25 de puncte.
4) Lucrările CCȘS sunt prezentate în fața juriului desemnat pentru fiecare panel în parte
(15 de minute pentru prezentare + 5 minute pentru întrebări). Prezentarea este publică.
5) Membrii juriului vor puncta prezentarea în mod independent unul de altul, în baza Fișei
de evaluare a prezentării din Anexa nr. 4, iar rezultatele vor fi adunate de către secretar.
6) Punctajul maxim care se poate acorda prezentării este de 45 de puncte. În cazul în care
diferența dintre punctajul acordat de către doi membri ai juriului este mai mult de 15
puncte, Comisia de organizare va solicita ca cei doi membri ai juriului să se consulte cu
privire la criteriile de evaluare care au rezultat diferența, luând în considerare Fișa de
evaluare a prezentării CCȘS. Punctajul final al prezentării va fi dat de media punctajelor
acordate de către membrii juriului.
7) În cursul formulării observațiilor și a criticilor, atât evaluatorii cât și membrii juriului au
obligația de a lua în considerare Regulamentul de etichetă al Consiliului Național al
Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria (OTDT).
8) Orice informație legată de evaluare și clasament poate fi făcută publică doar la sfârșitul
CCȘS, cu ocazia decernării premiilor. Informațiile publice includ punctajele finale
primite în urma evaluării lucrărilor, respectiv după prezentarea acestora, precum și
argumentele care au stat la baza acordării premiilor.

VI. Premii
1) După prezentarea lucrărilor și înaintea stabilirii clasamentului final, membrilor juriului li
se vor înmâna fișele de evaluare anonime. Punctajul final al fiecărei lucrări va fi dat de
suma punctajului stabilit de către evaluatori și a punctajului acordat de juriu pentru
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prezentare. Clasamentul final al lucrărilor și premiile care vor fi acordate în baza
acestuia vor fi stabilite de către juriul panelului respectiv. Munca juriului în cursul luării
deciziilor va fi ajutată de către reprezentantul Comisiei de organizare.
2) Premiul I. poate fi acordat pentru punctaje între 85 și 100, premiul II. între 75 și 85 de
puncte, premiul III. peste 70 de puncte, iar premiu special sau mențiune peste 65 de
puncte. Toate acestea nu înseamnă însă, că orice lucrare care se califică într-o categorie
de punctaj va lua în mod automat premiul aferent acesteia. În cazul unei egalități de
puncte sau în alte cazuri justificate se poate acorda același premiu și mai multor lucrări.
3) În baza punctajelor acordate juriul va decide în privința nominalizării lucrărilor la
Conferința Națională Științifică Studențească din Ungaria (OTDK). O lucrare propusă
trebuie să îndeplinească toate criteriile stabilite de către Consiliului Național al
Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria (OTDT).
4) Înregistrarea lucrărilor delegate la Conferința Națională Științifică Studențească din
Ungaria (OTDK) va fi coordonată de către Comisia pentru Excelență Studențească
(ETDT) din cadrul universității, colaborând cu persoanele responsabile desemnate de
către facultăți și departamente, cu respectarea regulamentului aferent al Consiliului
Național al Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria (OTDT) și termenele stabilite
pentru fiecare secțiune.

Prof. univ. dr. Tonk Márton,
președintele Senatului
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