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Nr. 576/16.01.2017
INSTRUCȚIUNI
privind desfăşurarea concursului „Tabere UBB pentru Performanţă”
(acordare de locuri în tabere în spaţiile universităţii studenţilor cu performanţe deosebite)
pentru anul universitar 2016-2017
aprobate în reuniunea Consiliului de Administrație al UBB din 25 mai 2015
1.

Preambul
Concursul se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, denumită în
continuare universitatea, în cadrul programului de acordare de locuri în tabere
studenţilor cu performanţe deosebite, cu scopul de a-i recompensa şi stimula să aibă în
continuare rezultate excepţionale. Obiectul concursului organizat de universitate
constă în selectarea celor care se califică pentru un loc în tabere conform criteriilor
enumerate la punctul 3.1.

2.
2.1.

Fondul de tabere
Universitatea acordă 55 de locuri în tabere studenților cu performanțe deosebite în
activitatea școlară în complexele de cazare ale universității în perioada vacanței de vară
(24-29 iulie 2017). Se asigură astfel transport din Cluj-Napoca, cazare și masă pentru
fiecare beneficiar.

3.
3.1.

Condiții de participare și înscrierea la concurs
La concursul de alocare de locuri în tabere au dreptul să participe studenţii din anii II și
III nivel licență, precum și studenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul oricărei
facultăţi a Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti
care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim
media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă. Totodată, aceștia
trebuie să facă dovada unei activităţi intense în cadrul diferitelor manifestări ştiinţifice,
artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor
universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.
Anunţul de organizare a concursului, împreună cu calendarul de desfăşurare ce
constituie anexa 1 a prezentelor instrucțiuni, vor fi făcute publice prin afişare la
avizierele facultăţilor şi electronic pe site-urile facultăților și la adresa www.ubbcluj.ro.

3.2.
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3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

Pot participa la concurs persoanele care corespund criteriilor stabilite la punctul 3.1. al
instrucțiunilor şi care vor depune online, începând cu data de 2 mai 2017 până la data
de 5 iunie 2017, la ora 12:00, următoarele documente:
 Formular de înscriere – anexa 2 a prezentelor instrucțiuni;
 Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
 Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește
participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în
cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de
prestigiu din ţară şi străinătate.
Documentele, scanate și arhivate, se trimit prin e-mail la teofana.nicoara@ubbcluj.ro,
după care vor fi înaintate Comisiei de evaluare în perioada 5-16 iunie 2017.
Comisia de evaluare
Comisia de evaluare va fi numită prin decizia Rectorului, document ce se constituie în
anexa 3 a prezentelor instrucțiuni. Din Comisia de evaluare a concursului „Tabere UBB
pentru Performanță” vor face parte prorectorul responsabil de relaţia cu studenţii,
şeful Serviciul Social, doi reprezentanţi ai studenților din Universitatea Babeș-Bolyai şi
un secretar al Secretariatului General. În vederea rezolvării eventualelor contestaţii,
prin aceeaşi decizie va fi nominalizată o Comisie de analiză a contestaţiilor formată din
trei persoane, altele decât cele din Comisia de evaluare. Reglementarea modului de
lucru al Comisiei de evaluare se constituie în anexa 4 a prezentelor instrucțiuni.
Lista membrilor Comisiei de evaluare este publică.
Desfăşurarea concursului
La încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate Comisiei de evaluare.
Prima etapă constă în preselectarea candidaţii în funcţie de criteriile stabilite la punctul
3.1. din prezentele instrucțiuni de către Comisia de evaluare. Rezultatul preselecţiei se
face public o dată cu rezultatul final al competiţiei.
În a doua etapă, Comisia de evaluare clasifică studenţii preselectaţi în funcţie de
punctajele obţinute pentru următoarele criterii:
A. Implicarea în manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul
universităţii sau în cadrul altor universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate
 Ex. Numărul de activităţi în care s-a implicat – de la 1 la 10 puncte
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În acordarea punctajului se va ţine seama impactul şi vizibilitatea proiectelor. Punctajul

5.4.
5.5.

5.6.

6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.

maxim la acest criteriu este de 10 puncte.
B. Activitatea academică:
 Student bugetat – 5 puncte
 Student ce beneficiază de o bursă de studiu sau merit – 10 puncte
În acordarea punctajului se va avea în vedere situaţia din ultimele două semestre
încheiate. Punctajul maxim la acest criteriu este de 15 puncte.
C. Curriculum Vitae
În acordarea punctajului se va ţine seama de elemente precum: evoluţia profesională a
studentului (participarea la manifestări academice, competiţii naţionale/internaţionale
etc.), complexitatea domeniilor abordate, diversitatea competenţelor dobândite,
justificate de documente care dovedesc calităţile respective. Punctajul maxim la acest
criteriu este de 15 puncte.
Punctajul maxim ce poate fi acordat este de 40 puncte.
Clasamentul final astfel obţinut se face public prin afişare la avizierul Rectoratului şi
electronic la adresa www.ubbcluj.ro. Candidaţii respinşi în etapa de preselecţie vor
purta menţiunea „Respins la Preselecţie”.
Rezultatele competiţiei pot fi contestate în termen de două zile de la afişare.
Contestaţia se depune la Rectorat, strada M. Kogălniceanu, nr. 1, la biroul 110, la
secretar Teofana Nicoară, până la ora 12.00, şi va fi soluţionată în maximum o zi de la
înregistrare. Hotărârea Comisiei de analiză a contestaţiilor este definitivă. Lista
câştigătorilor, semnată de toţi membrii Comisiilor, se afişează în data de 30 iunie 2017
la avizierul Rectoratului şi electronic la adresa www.ubbcluj.ro , după ce în prealabil va
fi aprobată de Preşedintele Comisiei de evaluare pe universitate.
Condiţiile de acordare efectivă a locurilor în tabere
Acordarea locurilor în tabere studenţilor selectaţi se va face de universitate în baza
clasamentului final afişat.
Locurile în tabere se acordă o singură dată aleatoriu în spaţiile de cazare ale universităţii
din Baza de practică și agrement de la Baru (jud. Hunedoara) în perioada mai sus
menţionată.
Dispoziții finale
Informaţiile privind câştigătorii concursului sunt publice și vor fi cuprinse în sursele
oficiale de informare ale universităţii.

3

RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

7.2.

7.3.

Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. În cazul în care un
student selectat dorește să renunțe la locul alocat, acesta se repartizează studentului
care ocupă locul imediat următor.
Prezentele instrucțiuni se completează cu toate prevederile normative aplicabile.

Acad. Prof. Ioan-Aurel POP
Rector
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