REGULAMENTUL DE CAZARE AL DOCTORANZILOR
LA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE
Adoptat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 21 iunie 2013
1. Prezentul regulament se adresează doctoranzilor înmatriculaţi la Universitatea
Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, care doresc să aplice pentru
cazare în căminele studenţesti.
2. Împărţirea locurilor repartizate Facultăţii de Studii Europene se face
proporţional cu numărul de locuri bugetate pentru fiecare an în parte (I, II,
respectiv III).
3. Pentru fiecare an în parte, ordinea locurilor acordate este definită într-o primă
fază de forma de studiu la care sunt înscrisi doctoranzii, astfel: prioritate au
doctoranzii aflaţi în regim bugetat-zi, urmaţi de cei în regim taxă-zi si
doctoranzii în regim taxă-ID.
4. Repartizarea căminelor se va face în ordinea: A3/A4, A2/A1, 17, 14. Dacă un
doctorand solicită în mod expres un loc inferior categoriei în care se
încadrează, îl va primi, iar locul ce îii revenea iniţial va reveni doctorandului
cu punctaj imediat inferior.
5. Pentru doctoranzii în anul I, repartizarea în căminele studenţesti se face pe
baza mediei de admitere la doctorat. În cazul unor medii identice se vor folosi
următoarele criterii de departajare:
a. Primul criteriu:
i. Media anilor de masterat + nota la examenul de dizertaţie/ 2
b. Al doilea criteriu:
i. Media anilor de studii la nivel licenţă + nota la examenul de
licenţă / 2
6. Pentru doctoranzii din anii II si III, repartizarea se face pe baza activităţii
stiinţifice din anul precedent (2011-2012), ca sumă a punctajelor obţinute
pentru următoarele activităţi:
a. Publicarea de articole în reviste indexate ISI sau BDI – 5 pct. /articol
b. Publicarea de articole în reviste recunoscute CNCS B+ - 4 pct. /articol
c. Publicarea de articole în alte reviste – 2 pct. /articol
d. Publicarea unor cărţi la edituri internaţionale – 15 pct. / carte

e. Publicarea unor cărţi la edituri naţionale CNCS – 10 pct. / carte
f. Capitole în cărţi la edituri internaţionale – 4 pct. / carte
g. Capitole în cărţi la edituri naţionale CNCS – 3 pct. / carte
h. Editare volume edituri CNCS – 4 pct. / volum
i. Editare volume alte edituri – 2 pct. / volum
j. Participare la conferinţe internaţionale desfăsurate în afara ţării – 5 pct. / conferinţă
k. Participare la conferinţe internaţionale desfăsurate în ţară – 4 pct. / conferinţă
l. Participarea la conferinţe naţionale – 3 pct. / conferinţă
7. Pentru calcularea punctajului final, fiecare doctorand va depune un dosar care
să cuprindă copii după următoarele tipuri de documente:
a. Cuprins/copertă volum sau revistă în care să apară explicit numele
doctorandului
b. Brosură cu programul conferinţei în care să apară numele
doctorandului ca participant
c. O listă cu cotaţia revistelor, editurilor, conferinţelor (conform
criteriilor de la art. 6)
8. Pentru doctoranzii din anii II si III se solicită Adeverinţe de la Institutul de Studii
Doctorale.
9. Se vor lua în calcul atât revistele în format clasic, cât si cele online, dacă
îndeplinesc criteriile de la art. 6. Se vor lua în considerare si
articolele/capitolele în curs de publicare, cu condiţia prezentării unor dovezi
de la editor/redactor si a textului predat pentru publicare.
10. Doctoranzii care nu vor fi repartizaţi în prima tură, vor fi trecuţi pe o listă de
asteptare în ordinea punctajului obţinut, urmând a fi repartizaţi în limita si în
condiţiile numărului de locuri suplimentare acordate pentru cazarea
doctoranzilor.
11. În cazuri de punctaje egale stabilite pe baza criteriilor de la art. 5 şi 6, vor avea
prioritate studenții aparținând următoarelor categorii:
a) Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament
familial.
b) Studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza Legii nr. 448/2006.
c) Familiile de studenţi (ambii soţi studenţi).
d) Studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu aceştia.
e) Studenţii şi doctoranzii străini cu frecvenţă, bursierii statului român.

12.
(1) Dacă se vor depune cereri pentru cazare pe baza unor criterii sociale şi medicale,
atunci locurile de cazare se vor distribui astfel:
a) Minim 90% din locuri în funcţie de priorităţile precizate la art. 5 şi 6;
b) Maxim 10% din locuri în funcţie de criteriul social şi de criteriul medical.
(2) În criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în
cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru
de familie mai mare decât salariul minim pe economie. La cererea de cazare se anexează
declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de
cazare, precum şi acte justificative/doveditoare/cupoane de pensie ale susţinătorilor legali
pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor
agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii,
sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale
susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.
(3) În criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G.
558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c. Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC
(studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu
virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică,
leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

