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Nr. 2 577/14.03.2022

HOTĂRÂRE
privind Procedura de acordare a burselor studențești MOL Romania

Având în vedere adresa Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor cu nr.
2 532/11.03.2022,
Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai, reunit în ședința din data de
14 martie 2022,

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Procedura de acordare a burselor studențești MOL Romania, în forma anexată
prezentei hotărâri.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
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Anexa la HCA nr. 2 577/14.03.2022
Procedura
de acordare a burselor studențești MOL România

În conformitate cu contractul de sponsorizare nr. 150/18.12.2019, încheiat între MOL România,
respectiv Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB-FSEGA), se vor acorda 5 burse a câte 1000 de euro/an
studenților UBB-FSEGA în conformitate cu prezentei proceduri.
(1) Pentru „Bursele studențești MOL România” pot aplica studenții UBB-FSEGA care în anul
academic 2021-2022 sunt înscriși la programele de studii de la forma de învățământ cu frecvență,
anul 2 sau anul 3 la nivel licență, respectiv anul 1 sau anul 2 la nivel masterat. Studenții din anul 1,
nivel masterat pot aplica doar în cazul în care în anul academic precedent (2020-2021) au fost înscriși
la oricare dintre programele de studii de la forma de învățământ cu frecvență, nivel licență oferite
de UBB-FSEGA.
(2) Se vor acorda 2 burse pentru studenții de la linia de studiu română, o bursă pentru studenții de
la linia de studiu maghiară, o bursă pentru studenții de la linia de studiu germană, respectiv o bursă
pentru studenții de la programele de studiu în limba engleză și franceză.
(3) Cuantumul bursei este de 1.000 de euro/an/student, echivalentul în lei la cursul valutar stabilit
de BNR.
(4) În evaluarea performanțelor academice ale studenților care aplică la această bursă se vor avea
în vedere exclusiv rezultatele aferente anului academic 2020-2021 (28 septembrie 2020 – 27
septembrie 2021).
(5) Punctajul final al fiecărui candidat este stabilit pe baza următoarelor două componente:



C1: Media generală obținută de candidat în anul academic 2020-2021
C2: Realizări științifice și profesionale documentabile ale candidatului în domeniul
științelor economice în anul academic 2020-2021

(6) Punctajul final al fiecărui candidat se calculează pe baza celor două componente, respectiv C1
și C2, conform formulei de mai jos:
Punctaj final = media obținută (C1) × 10 + punctajul C2
(7) Punctajul pentru componenta C2 se calculează pe baza tabelului de mai jos:
Categorii de activități punctate
Punctaj
C2.a) Sesiuni și competiții științifice studențești cu participare internațională*
Premiul I / premiu de excelență
7 puncte
Premiul II
6 puncte
Premiul III
5 puncte
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Categorii de activități punctate
Punctaj
Mențiune / premiu special
4 puncte
Participare
3 puncte
C2.b) Sesiuni și competiții științifice studențești naționale sau ale UBB*
Premiul I / premiu de excelență
5 puncte
Premiul II
4 puncte
Premiul III
3 puncte
Mențiune / premiu special
2 puncte
Participare
1 punct
C2.c) Publicare de cărți de specialitate
Autor principal
5 puncte
Coautor
Se împart 5 puncte la numărul de autori
C2.d) Publicare capitole în cărți
Autor principal
2 puncte
Coautor
Se împart 2 puncte la numărul de autori
C2.e) Publicare articol în revistă indexată Web of Science
Autor principal
9 puncte
Coautor
5 puncte
C2.f) Publicare articol în revistă indexată în cel puțin o bază de date internațională
Autor principal
3 puncte
Coautor
Se împart 3 puncte la numărul de autori
C2.g) Publicare articol în alte reviste științifice (neindexate)
Autor principal sau coautor
1 punct
Coautor
0,5 puncte
C2.h) Participare la conferințe științifice** (prezentare orală sau poster)
Internaționale
2 puncte / prezentare sau poster
Naționale
1 punct / prezentare sau poster
C2.i) Activități civice
Student reprezentant în Senatul UBB
3 puncte
Student reprezentant în Consiliul Facultății de
3 puncte
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Membru într-o organizație studențească din cadrul
1 punct
UBB-FSEGA pe bază de voluntariat***
* Dacă o competiție oferă mai multe premii, se va lua în considerare un singur premiu pe persoană cu cel favorabil
punctaj pentru candidat. Aceeași regulă se aplică și competițiilor cu mai multe etape de calificare (de ex. local, regional,
internațional), unde se va lua în considerare rezultatul cu cel mai mare punctaj pentru candidat.
** Caracterul științific al unei conferințe se stabilește prin existența unui comitet științific al evenimentului sau prin
existența unui comitet de organizare format din persoane și/sau organizații aferente mediului academic sau științific.
Participarea la astfel de evenimente se punctează doar în cazul în care candidatul se află printre autorii prezentării sau
ale posterului, candidatul fiind menționat în mod explicit în programul conferinței.
*** În cazul în care candidatul este membru în mai multe organizații studențești din cadrul UBB-FSEGA, acesta va
primi punctajul doar pentru o singură organizație.
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(8) În cazul unor punctaje egale se vor folosi următoarele criterii de departajare, în ordinea de mai
jos:
 Punctajul obținut la competiții internaționale (C2.a)
 Punctajul obținut la competiții naționale sau ale UBB (C2.b)
 Punctajul total obținut la publicări de articole (C2.e+C2.f+C2.g)
 Punctajul total obținut la publicări de cărți și capitole (C2.c+C2.d)
 Punctajul obținut la componenta C1
 Punctajul obținut la conferințe științifice (C2.h)
 Punctajul total obținut la activități civice (C2.i)
(9) În cazul în care în cadrul unei linii (limbi) de studiu nu sunt suficienți candidați pentru acordarea
tuturor burselor, bursa/bursele rămase neacordate se vor redistribui în funcție de punctajul total
obținut, indiferent de linia (limba) de studiu, la candidații cu următoarele punctaje cele mai mari
care în faza inițială nu au câștigat bursă.
(10) Acordarea punctajului aferent categoriei C1 se va realiza exclusiv pe baza unei adeverințe
eliberată de secretariatul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.
(11) Punctarea activităților din categoria C2 se va realiza pe baza:
(11.1) unor documente justificative oficiale (de ex. diplomă, adeverință de participare,
scrisoare editorială, adeverință de membru, etc.) care trebuie să conțină cel puțin (a) numele
candidatului, (b) denumirea competiției/organizației la care se referă activitatea punctată,
(c) data sau perioada în care a avut loc acțiunea/activitatea și (d) semnătura și/sau ștampila
organizației competente să ateste activitatea respectivă;
(11.2) sau pe baza unui link funcțional către anunțul de pe pagina web a
facultății/departamentului care să certifice participarea candidatului la activitatea
respectivă. În cazul publicațiilor științifice (cărți, capitole, articole) se acceptă link către
pagina oficială a publicației științifice.
(12) Candidații la „Bursele studențești MOL România” vor completa fișa de evaluare din Anexa 1
a prezentei proceduri în format Word și vor transmite documentul atât în format Word editabil
fără semnătură, cât și în format .pdf semnat de către candidat la adresa
diana.balin@econ.ubbcluj.ro.
(13) Toate documentele justificative aferente componentelor C1 și C2 se trimit în format scanat întrun singur fișier de tip arhivă (.rar, .zip). Dacă dimensiunea acestui fișier excedă limita maximă
admisă de 5MB, se va utiliza un serviciu gratuit de transmitere fișiere electronice de dimensiuni
mai mari, indicând în textul mailului link-ul exact de unde se poate descărca acest fișier de tip
arhivă.
(14) Termenul limită de trimitere a candidaturilor (fișă de evaluare în format editabil, fișă de
evaluare semnată și scanată, fișierul de tip arhivă cu documentele justificative) este 24 martie 2022,
ora 23:59.
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(15) Verificarea corectitudinii și evaluarea finală a candidaturilor se va realiza de către prodecanul
responsabil cu bursele studențești, respectiv un reprezentant desemnat de către MOL România.
(16) Câștigătorii „Burselor studențești MOL România” vor fi anunțați public pe pagina web a
facultății https://econ.ubbcluj.ro/.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
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ANEXA 1

Fișă de evaluare
în vederea acordării bursei studențești MOL România 2022

Date de identificare
Nume,
candidat

prenume

Număr matricol
Specializarea
Anul de studiu
Nivel de studiu

(licență/masterat)

Linia de studiu

(română,
franceză)

maghiară,

germană,

engleză,

Punctaj C1
Denumire componentă
Media generală din
academic 2020-2021

Punctaj

anul (media generală × 10)

Document justificativ
(denumirea
documentului
justificativ, de ex. Doc1.pdf)

Punctaj C2
Denumire activitate

Punctaj

Denumire și tip sesiune sau (punctaj conform art. 7)
competiție științifică

Document justificativ
(denumirea
documentului
justificativ, de ex. Doc1.pdf SAU link
către pagina web)

...
Autor(i) și titlu publicație

(punctaj conform art. 7)

(denumirea
documentului
justificativ, de ex. Doc1.pdf SAU link
către pagina web)

Autor(i) și titlu prezentare la (punctaj conform art. 7)
conferință

(denumirea
documentului
justificativ, de ex. Doc1.pdf SAU link
către pagina web)

...

...
Reprezentare în structuri (punctaj conform art. 7)
academice sau denumirea
organizației studențești

(denumirea
documentului
justificativ, de ex. Doc1.pdf SAU link
către pagina web)

...
Obs: elementele din paranteză, cu caractere în format italic, se vor înlocui cu punctajul acordat sau
documentul/link-ul justificativ; se pot adăuga rânduri suplimentare la cele două tabele.
Data:

Semnătura candidatului

