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Indicații pentru susținerea prezentărilor în cadrul conferinței studențești 

„Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a III, 23 – 26 

aprilie, Piatra-Neamț 

 

 

Fiecare student va avea la dispoziție 20 de minute pentru susținerea lucrării pe baza căreia s-a înscris în 

cadrul conferinței „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a III, care se 

desfășoară în perioada 23 – 26 aprilie la Piatra-Neamț. 

  

Din cele 20 de minute alocate fiecărui student, minimum 10, maximum 15 sunt destinate prezentării 

lucrării, iar minimum 5, maximum 10 minute sunt destinate întrebărilor și  discuțiilor pe marginea 

prezentării. 

  

Prezentarea powerpoint trebuie realizată în template-ul proiectului. Acesta este disponibil pe site-ul 

conferinței, la http://apubb.ro/ccpmap/. Nu există un număr minim sau maxim de slide-uri în care 

studenții trebuie să se încadreze. Fiecare este liber să își structureze prezentarea după cum consideră 

de cuviință, cu mențiunea că trebuie să se încadreze în timpul alocat prezentării.  

 

Criteriile de evaluare ale lucrărilor, pe baza cărora vor fi acordate premiile finale sunt: 

1. Nivelul științific al lucrării: 30% 

2. Originalitatea: 20% 

3. Calitatea prezentării (limbaj nonverbal, contact vizual, body language):20% 

4. Capacitatea de a susține discuții pe marginea prezentării: 15% 

5. Respectarea criteriilor de redactare și editare ale lucrării: 15% 

 

Acordarea premiilor se face în funcție de evaluările individuale realizate de membrii celor trei comisii de 

evaluare. Fiecare membru al comisiei va evalua cu o notă de la 1 la 10 fiecare lucrare prezentată, nota 

finală aferentă fiecărui lucrări fiind reprezentată de media notelor acordate de membrii comisiei. În cazul 

în care există mai multe lucrări evaluate cu aceeași notă, primul criteriu de departajare va fi  nivelul 

științific al lucrării. Dacă în continuare egalitatea se păstrează, criteriile de departajare sunt, în ordine, 

nota obținută la calitatea prezentării, originalitate, capacitatea de a susține discuțiile pe marginea 

prezentării și, respectiv, respectarea criteriilor de redactare și editare ale lucrării. 

 

Manager de proiect,  
 
Conf. Univ. dr. Călin Emilian HINȚEA 
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