
 

 

REGULAMENT DE PREMIERE 
a rezultatelor activităților de cercetare ale studenților,  

prezentate la Conferința națională studențească ”Provocări și oportunități privind 

valorificarea deșeurilor agro-alimentare”, ediția 2019 
 

Art. 1. Obiectivele și domeniul conferinței: 
1.1. Pe fondul creșterii populației mondiale, a modificărilor climatice și a presiunii exercitate 

de creșterea industriei biocombustibililor conferința urmărește conștientizarea în rândul 
studenților a importanței valorificării totale a resurselor agroalimentare existente și 
stimularea activității de cercetare științifică în rândul studenților. 

1.2. Tematica cercetării: 
1.2.1. Valorificarea deșeurilor agro-alimentare sub formă de ingrediente bioactive; 
1.2.2. Ambalaje din materiale biodegradabile; 
1.2.3. Biofertilizatori; 
1.2.4. Producerea de bioenergie (Valorificarea potențialului energetic a deșeurilor agro-

alimentare) 
1.2.5. Alte tematici în domeniu. 

Art. 2. Premierea: 
3.1. Pot fi premiate doar lucrările înscrise în programul conferinței și prezentate public. 
3.2. Pot fi premiați doar studenți înmatriculați în programele de studii de licență, master și 

doctorat. 
3.3. Se premiază lucrarea și echipa de autori în întregul ei. Premiul se împarte între autori, de 

comun acord. 
3.4. Premiile se vor acorda astfel: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III si 2 mențiuni. 
3.5. Valoarea premiilor este: 

3.5.1. Premiul I: 750 lei; 

3.5.2. Premiul II: 500 lei; 

3.5.3. Premiul III: 250 lei; 

3.5.4. Mențiune: 100 lei. 

Art. 4. Jurizarea 

4.1. Jurizarea se face de către comitetul științific al conferinței; 

4.2. Comisia de jurizare este formată din cadrele didactice însoțitoare și din reprezentanți ai 

Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Universitatea 

”Lucian Blaga” din Sibiu. 

4.3. Juriul evaluează, pe parcursul prezentării lucrărilor, următoarele aspecte:  
4.3.1. Relevanța temei abordate; 

4.3.2. Originalitatea temei și a cercetării; 

4.3.3. Calitatea și complexitatea cercetării; 

4.3.4. Rezultatele cercetării; 

4.3.5. Prezentarea rezultatelor cercetării; 

4.3.6. Răspunsurile la întrebările din public și ale comisiei de jurizare. 



4.4. Fiecare membru al juriului va da o notă, între 1 și 10, fiecărei echipe care prezintă 

rezultatele activității de cercetare proprii. Nota finală va fi reprezentată de media aritmetică 

a notelor acordate de fiecare membru al juriului. Premiile se vor acorda în ordine 

descrescătoare a mediilor obținute 

Art. 5. Dispoziții finale  
Prezentul regulament poate fi modificat prin consensul facultăților partenere, urmând a fi 
anunțat în timp util concurenților. 
 


