
Anunt Burse Speciale Pentru Activitate Stiintifica 2020-2021 

 
 
Va aducem la cunostinta *lansarea competitiei* *pentru bursele speciale  
pentru activitatea stiintifica 2020-2021* la Universitatea Babes-Bolyai. 
 
Aplicatiile se vor depune prin intermediul aplicatiei electronice  
dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/ 
 
Potrivit regulamentelor UBB în vigoare, bursele speciale pentru activitatea științifică: 
- studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I); 
- pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master, care 
beneficiază de bursă până la susținerea licenței/disertației; 
- numai o singură dată pe parcursul studiilor. 
- nu sunt condiţionate de acordarea altei categorii de burse. 
 
Informatiile legate de prezenta competitie pot fi gasite la adresa:  
https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2020-2021/ 
 
Conținutul dosarului de înscriere în concurs: 
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student și decanul facultății; 
b) descrierea proiectului de cercetare; 
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o 
declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul 
câștigării bursei; 
d) lucrările publicate și comunicările științifice în extenso; 
e) o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu de studii, sau o adeverinţă 
cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii. 
 
 
 
Criteriile de evaluare a dosarelor (conform procedurii aprobate în ședința Consiliului FSE din 14 
octombrie 2019): 
 75% - calitatea proiectului de cercetare și a prezentării acestuia în fața comisiei; 
 25% - experiența ştiinţifică a candidatului. 

 
Criterii de departajare în caz de egalitate:  punctajul obținut pentru proiectul de cercetare; punctajul 
obținut pentru articolele științifice publicate; punctajul aferent publicării de cărți și capitole în cărți; 
punctajul aferent participării la conferințe. 
 

*Calendarul competitiei:* 
 
-Depunerea aplicatiilor in platforma dedicata burselor  
(https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): *7– 20 octombrie 2020*; 
 
-Transmiterea catre CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de  
evaluare din facultati care sa cuprinda lista de prioritati a  
solicitantilor si procedura de ierarhizare aplicata: *30 octombrie **2020*; 
 
-Verificarea administrativa a aplicatiilor si selectia finala realizata  
de Consiliul Stiintific-UBB:***2-13 noiembrie 2020*; 
 
-Anuntarea rezultatelor: *13 noiembrie 2020* 
 
-Finalizarea semnarii contractelor de finantare: *27 noiembrie 2020**.* 
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