Premiile LSRS pentru Excelență
Academică în Străinătate

CRITERII DE JURIZARE
Gala Studenților Români din Străinătate
EDIȚIA A X-A

Criterii de Jurizare
Academic :
1) Rezultate notabile și mențiuni speciale în domeniul de studiu
1

1’ domeniul artistic

2) Activitate științifică (publicare de articole, cărți, lucrări în domeniul de specialitate, proiecte de
cercetare, participare la sesiuni științifice etc.)
2’ Creație artistică / interpretare (expoziții, concerte, interpretare, publicare de articole, cărți,
lucrări în domeniul de specialitate, proiecte de cercetare, participare la sesiuni științifice, etc.)
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Activități extra-curriculare :
3) În plan social: Implicare socială (activități de dezvoltare comunitară, strângere de fonduri,
proiecte umanitare, proiecte implicând comunitatea românească sau promovând imaginea
României)
4) În plan personal: Participări la concursuri, școli de vară, stagii de perfecționare sau activități
remunerate, expoziții personale sau de grup, dezvoltare hobby(-uri) etc.
Pentru fiecare din cele 4 criterii de jurizare, juriul va acorda candidatului o notă de la 1 la 5.
Legenda de notare este următoarea:
1 – slab
2 – atinge criteriul într-o mică măsură
3 – întrunește suficient criteriul
4 – se remarcă prin realizări bune, peste medie
5 – se remarcă prin excelență la acest aspect, este foarte bun
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Pentru Premiul Special în Arte
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Pentru Premiul Special în Arte

Pentru stabilirea notei finale, proporțiile pentru fiecare criteriu vor fi decise prin consultări cu membrii
juriului, însă, ca în fiecare an, accentul se va pune pe activitatea academică.
Criteriu de departajare (în caz de egalitate de punctaj): Clasamentul universității pentru domeniul
academic în care se încadrează studiile candidatului

Etapele Jurizării
În cazul competițiilor pentru premiile Studentul Român al Anului din America de Nord, Studentul
Român al Anului din Europa, Studentul Român al Anului de pe alte Continente (altele decât America
și Europa), respectiv Studentul Anului în România, jurizarea candidaților se va desfășura în două etape.
Preselecţia va fi realizată de către laureații edițiilor anterioare ale Galei LSRS, iar selecţia finală de către
un juriu format din personalități ale mediului academic, sectorului public, societății civile și mediului de
afaceri.
În cazul competiției pentru premiul Studentul Român ERASMUS al Anului, evaluarea candidaturilor se
va desfășura tot în două etape. Într-o primă fază, 5 semi-finaliști vor fi selectați de către reprezentanți ai
asociației Erasmus Student Network (ESN) România împreună cu laureații edițiilor anterioare și
reprezentanți LSRS. Selecţia finală va fi realizată de un juriu format din personalități ale mediului
academic, sectorului public, societății civile și mediului de afaceri.

În cazul competiției pentru Premiul Special în Arte, jurizarea va fi realizată de către experți
consacrați în domeniul Artelor.

