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ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Nr..........................din.........................................

PROIECTE DE CERCETARE-INOVARE STUDENTESTI
PENTRU ANUL 2017
1. Descrierea competiției proiecte de cercetare-inovare studențești – InovStud 2017
Competiția InovStud 2017 are rolul de a crea o cultura de cercetare si inovare in rândul studenților din cadrul
Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Competiția dorește obținerea unor proiecte cu realizare practica si cu grad ridicat de
inovație. Mentoratul se va realiza de un cadru didactic al ANMB menționat in aplicația proiectului.
2. Calendarul competiției
ETAPA
Lansare ghid aplicant
Termen depunere aplicații proiecte
Anunțarea rezultatelor
Finalizarea proiectelor
Prezentarea si premierea proiectelor

DATA
02.05.2017
19.05.2017
01.06.2017
30.10.2017
17.11.2017

3. Ghidul aplicantului
Studenții ANMB pot depune aplicații de proiecte la Birou Tehnico-administrativ de Cercetare Științifică prin email la
adresa ionut.scurtu@anmb.ro. Aplicațiile se vor realiza conform cu Anexa 1- APLICATIA PROIECTULUI ce va fi
disponibilă pe site-ul www.anmb.ro la data lansării competiției.
4. Metodologia de selecție la finanțare
Finanțarea este asigurată de ANMB. Valoarea maxim finanțată pentru un proiect de cercetare fiind de 2000 RON.
Valoarea totală a proiectului poate depăși acest prag prin sponsorizări. Aplicațiile incomplete sau care nu se încadrează în
valoarea maxim finanțata de ANMB vor fi declarate respinse.
Aprobarea finanțarii proiectelor InovStud 2017 se face în cadrul ședinței de consiliu științific. Proiectele se vor ordona
după numărul de puncte obținute și primele 5 proiecte se vor finanța. Lista proiectelor depuse și rezultatul lor
(respinse/finanțate/ nefinanțate) va fi publicată pe site-ul ANMB.
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Anexa 1
APLICAȚIA PROIECTULUI
Nume/Prenume Student
(semnătura)

Mentor:

Titlul proiectului:

Anul de studiu:

Contextul şi justificarea proiectului (descrieţi realizarea practica dorită) – se punctează de la 1 la 10 puncte

Utilitatea și inovația (descrieți inovația ) – se punctează de la 1 la 10 puncte

Avantajele proiectului – se punctează de la 1 la 10 puncte

Lista materialelor necesare

Estimare costului de realizare proiect
Categorie de cheltuieli

Unitate

Număr de
unităţi

Cost/unitate

Costuri totale

Sumă totală:
Observații suplimentare
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