Premiul “Giorgia Bernardele”
Michela Grotto și Claudio Bernardele, pentru a onora memoria fiicei lor Giorgia Bernardele, tânără
cercetătoare, doctorandă în etnologie a Universității din Padova, care s-a stins din viață, în mod
neașteptat, în octombrie 2016, doresc să înființeze un premiu anual pentru cea mai bună lucrare
de cercetare studenţească, teză de licență sau disertație de masterat despre o problematică legată
de Țara Maramureșului, susținută la Extensia Sighetu Marmaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai.

REGULAMENT
Premiul “Giorgia Bernardele”se va acorda prin concurs cu prezentare publică şi are valoarea
de 2000EUR. Concursul va avea două etape. Prima etapă, eliminatorie, constă în evaluarea lucrării de
către comisia de specialitate. Lucrările declarate ca finaliste vor participa la a doua etapă de evaluare
la finalul căreia se va acorda un singur premiu, în conformitate cu termenele şi condiţiile prezentului
regulament.

Program și termene
Miercuri, 16 mai 2018, ora 12.00 - termenul final de trimitere a articolelor pentru
evaluare la adresa turism.ubbsighet @gmail.com sau pe suport CD la Secretariatul
concursului (Sediul Extensiei Sighetu Marmaţiei, str. Avram Iancu nr.6, Corp B, et.1, sala
1.13).
Joi – Vineri, 17-18 mai 2018 – evaluarea lucrărilor de către comisia de evaluare
Vineri, 18 mai 2018, ora 17.00 – anunțarea lucrărilor selectate în etapa finală
Miercuri, 23 mai2018, începând cu ora 10 – prezentarea publică a lucrărilor selectate şi
festivitatea de premiere.

Cine poate participa?
Pot participa studenţii şi masteranzii de la Extensia Sighetu Marmaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai,
care au depus la secretariatul concursului o lucrare ştiinţifică respectând condiţiile prezentului
regulament.
Ce tip de lucrare ştiinţifică ?
Lucrarea are ca subiect o problematică legată de Țara Maramureșului, fiind preferate
abordări din perspectivă etnografică, antropologică, geografică, istorică, de geografie
culturală și de geografie a turismului.
Lucrarea este individuală (un singur autor). Nu se acceptă lucrări cu co-autori.
Lucrarea este o cercetare originală, în extenso (8-12 pagini, calculate fără abstract şi
bibliografie), nepublicată şi neluată în considerare pentru publicare. Nu se acceptă
recenzii sau lucrări rezultate din colaborări de orice fel.
Lucrarea este tehnoredactată în conformitate cu instrucţiunile care pot fi consultate
mai-jos.
Lucrarea este redactată în limba română.
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Criterii generale de evaluare
Pentru evaluarea lucrărilor vor fi luate în considerare următoarele criterii (în conformitate cu Grila
de evaluare):
originalitatea, contribuţia personală, dezvoltarea unor puncte de vedere noi
gândirea critică, examinarea şi interpretarea critică a bibliografiei şi a faptelor studiate
calitatea expunerii şi a argumentării.
Structura lucrării
Lucrarea va fi redactată clar urmărind structura unei lucrări ştiinţifice de forma:
Rezumat
Introducere
Metodologie şi date utilizate
Rezultate şi discuţii
Concluzii
Bibliografie
Structura prezentării publice
Lucrările declarate finaliste vor fi prezentate public pentru evaluarea finală. Prezentarea se va
realiza în limba română, cu o durată de 10-15 minute, format PowerPoint sau similar. Structura
prezentării va fi în concordanţă cu cea a lucrării depuse spre evaluare în prima etapă, cu precizarea
că este esenţială evidenţierea aspectelor originale şi a celor legate de activitatea de teren, dat fiind
specificul acestui premiu.
Se va evalua inclusiv claritatea expunerii ideilor, sistematizarea şi esenţializarea conţinutului, ţinuta
prezentării.
Observaţii
Lucrările care intră în competiţie trebuie să respecte regulile de etică profesională. Pentru
conformitate, autorii vor semna la depunerea lucrării o Declaraţie de asumare a autoratului științific
(disponibilă aici).
Membrii comisiei de evaluare
Etapa I: Lucrările depuse
- Conf.dr. Ilieş Marin
- Lect.dr. Hotea Mihai
- Asist.dr. Simion Alina
- Asist.dr. Bumbak Silviu Vasile
- Conf.dr. Boar Nicolae

Etapa a - II a: Prezentările publice ale finaliştilor
- Prof. dr. Cepraga Dan
- Lect.dr. Hotea Mihai
- Lect.dr. Nicolaie Hodor
- Asist.dr. Simion Alina
- Asist.dr. Bumbak Silviu Vasile

INSTRUCŢIUNI PENTRU TEHNOREDACTARE
Machetare /Layout : A4, Portrait. Margins: 4 cm (left/right) and 4,8 cm (top/bottom).
Titlul lucrării: Times New Roman (TNR) 11, majuscule, Bold, centrat, cu diacritice.
Autorul: TNR 10, majuscule, bold, centrat, cu diacritice. Afilierea autorului: Universitatea, facultatea
specializarea şi anul de studiu, nr. telefon mobil, e-mail.
Rezumatul: TNR 9 cu indentare de 1.25 cm dreapta şi stânga. Maximum 300 de cuvinte.
Cuvintele-cheie: TNR 9, maximum 6
Textul lucrării: TNR 10, justify, spaţiată la un rând.
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Bibliografia : Lista bibliografică în ordine alfabetică, numerotată, după modelul de mai-jos. TNR 10.
1. Pop, Gr., Bodocan, V. (1991), Opţiuni electorale pentru alegerea primarilor în Banat,
CrişanaMaramureş şi Transilvania, Studia UBB, Geographia, Anul XXXVI, 2, Cluj-Napoca.
2. *** Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 176 (XX) – Nr. 820, Legi, Decrete, Hotărâri
şi Alte Acte, Vineri, 5 decembrie, 2008.
Figuri şi tabele: TNR 9, cu titlul centrat, italic. Numerotarea se va face în ordinea apariţiei în text cu
Fig.1 respectiv Tabel 1.

GRILA DE EVALUARE A LUCRĂRILOR
Punctaj

Criteriu

Ce se urmăreşte?

10p

Relevanţa, originalitatea şi
actualitatea temei în raport cu
domeniul de cercetare/susţinere,
titlu-conţinut
Fundamentarea teoretică –
cunoaşterea şi utilizarea conceptelor
şi teoriilor, formularea ipotezelor

-

Tema este clar formulată
Există concordanţă între titlu şi conţinut
Are obiective precise şi ipoteze de lucru clare
Prelucrarează critic informația, formulează idei personale
Cunoaşte stadiul actual al cercetărilor din domeniul lucrării
Defineşte clar contextul studiului
Descrie importanţa lor pentru lucrarea de faţă

10p

Metodologia adecvată - selectarea
celor mai potrivite metode de
investigaţie, de prelucrare a datelor,
alegerea studiilor de caz

-

20p

Cercetarea empirică – de teren și
laborator

-

20p

Conţinutul şi structura lucrării organizare, echilibru, dimensionare

5p

Forma - estetica, tehnoredactare,
greşeli, numerotare figuri/tabele,
încadrare

10p

Grafica - calitatea şi acurateţe,
originalitate, relevanţă

5p

Bibliografie - acurateţea citărilor,
calitatea resurselor, titluri noi şi
relevante, lucrări reper pentru
regiune/subiect, literatura străină
Prezentare publică (Powerpoint)

Demonstrează competenţe în selectarea surselor de date
Metodele selectate corespund şi sunt clar exprimate
Operaţionalizarea metodelor este adecvată
Datele de bază sunt raportate, explicate şi comentate (acolo unde
este cazul)
Produce date primare (cele care stau la baza rezultatelor cercetării)
Demonstrează utilizarea unei metodologii de colectare a datelor de
teren
Acordă importanță volumului și calității surselor de date
Analiza datelor este sistematică
Datele relevante sunt prelucrate şi transformate în rezultate
Rezultatele sunt organizate, clar prezentate
Concluziile realzează legătura dintre metodologie şi analiza datelor
originale şi conceptele din literatura de specialitate
Sinteza rezultatelor prin acceptarea sau respingerea ipotezelor...
Lucrarea este redactată cu limbaj îngrijit
Tehnoredactarea nu are greşeli de ortografie şi punctuaţie
Respectă formatul impus de redactare (paginaţie, numerotare etc)
Figurile,graficele, fotografiile, tabelele sunt corect numerotate şi
încadrate
Materialele grafice sunt corect realizate
Sunt relevante pentru continutul lucrării
Sunt originale
Prezentarea finală surprinde elementele esenţiale tratate în lucrare
Respectă regulile de redactare şi normele Academiei Române în
materie de citări

10p

10p

-

-

Prezentarea respectă criteriile minimale de sistematizare
elaborate în acest scop
ideile sunt expuse cu claritate iar conținutul esențializat

Informaţii suplimentare:
Secretariatul concursului sau e-mail: turism.ubbsighet@gmail.com.

SUCCES !
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