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CRITERII DE EVALUARE LUCRĂRI / PRODUSE SOFTWARE
- stabilite şi avizate de Comitetul Ştiinţific CNIV C1. Concepte şi idei moderne abordate
C2. Tehnologii folosite şi implementate
C3. Originalitatea conţinutului
C4. Gradul de utilizare în prezent şi în viitor
C5. Gradul de testare şi verificare
C6. Metodologii şi standarde respectate
C7. Complexitatea de elaborare
Vor fi luate în considerare lucrările / produsele software ce satisfac cel puțin 3 criterii.
REGULAMENT DE EVALUARE / CLASIFICARE
1. Se evaluează doar lucrările/produsele software înscrise şi prezentate pe secţiuni
2. Sunt excluse de la evaluare lucrările/produsele care nu sunt incluse în volumul CNIV
3. Evaluarea lucrărilor se poate realiza de orice persoană participantă fizic/virtual la CNIV,
cu sau fară lucrare, dacă care va preciza informaţii privind Numele şi Prenumele, gradul
ştiintific/funcţia, instituţia unde lucrează şi o adresă E-mail
4. Persoana care realizează evaluarea va face aprecierea unei lucrări în urma studierii
acesteia din volumul CNIV/online, eventual în urma audierii acesteia în secţiunea
corespunzătoare prezentării
5. Procedura de evaluare este următoarea (lucrările vor fi postate online pe pagina Web
CNIV și pe serverul www.scribd.com):

6.
7.

8.
9.

a) se studiază toate lucrările incluse în volumulbCNIV
b) se face o primă evaluare conform criteriilor C1-C7
c) se face o primă alegere în funcţie de criteriile C1-C7 pentru 15-20 lucrări/produse
software
d) se recomandă audierea în sesiunea de lucru a lucrărilor evidenţiate la punctul c)
e) se parcurg a doua oară etapele a)-c)
f) din alegerea obţinută se reţin 15 (cincisprezece) lucrări împreună cu numărul de
identificare corespunzător (nr. de înscriere al lucrării)
g) rezultatul final al evaluării se va transmite prin e-mail la adresa
cniv[at]fmi.unibuc.ro sub forma unei LISTE (un rând) cu 15 numere de lucrări,
separate de virgulă, fiecare număr indicând numărul de ordine al lucrării primit
la înscriere. LISTA trebuie să fie urmată de informaţiile de la punctul 3; persoana
care are lucrare la CNIV este obligată să adauge la aceste informaţii şi numărul
lucrării cu care este înscrisă la CNIV
Persoana care realizează evaluarea şi are lucrare la CNIV este obligată să EXCLUDĂ din
start lucrarea proprie
O lucrare primeşte 1(un) vot dacă va exista în LISTA de la g); numărul de voturi primite
de o lucrare se utilizează pentru a calcula CLASIFICAREA FINALĂ ca fiind suma
voturilor.
CLASIFICAREA lucrărilor se va face în ordinea voturilor primite şi va fi publicată
În cazul în care nu există nici o lucrarea cu cel puţin 2(două) voturi, clasificarea se va
face de către COMITETUL DE ORGANIZARE

Observaţie: Indiferent de alegerea obţinută, Comitetul de organizare va premia cel puţin o
lucrare având ca autori elevi/studenţi/asistenţi.

Calitatea de evaluator CNIV
(Implicit, Autorii de lucrări sunt Evaluatori CNIV):
“3. Evaluarea lucrărilor se poate realiza de orice persoană participantă fizic/virtual la CNIV cu
sau fară lucrare, dacă va preciza informaţii privind Numele şi Prenumele, gradul
ştiintific/funcţia, instituţia unde lucrează şi o adresă E-mai
4. Persoana care realizează evaluarea va face aprecierea unei lucrări în urma studierii acesteia
din volumul CNIV/online, eventual în urma audierii acesteia în secţiunea corespunzătoare
prezentării” (REGULAMENT DE EVALUARE)

