Universitatea Babeș-Bolyai a lansat competitia pentru bursele speciale pentru activitatea
științifică pe anul universitar 2018-2019
Bursa specială pentru activitatea științifică se acordă studenților cu performanțe în
cercetarea științifică. Pot depune dosare de candidatură studenții la nivel licență (anul II și III)
și cei de la masterat în vederea realizării unui proiect științific pe parcursul anului universitar
2018-2019. Câștigătorii burselor de cercetare vor face parte în Colegiul de Excelență
Academica și Colegiul Virtual de Excelență Next Generation al UBB.
La Facultatea de Litere dosarul de concurs va cuprinde:
a) cererea de acordare a bursei;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare;
d) un cv. Lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant vor fi
predate în format elecronic pe suport cd.
În momentul predării și înregistrării dosarului de candidatură, secretariatul Facultății de Litere
va anexa la dosar și 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.
În vederea ridicării standardelor profesionale și a internaționalizării profilului studenților
beneficiari de burse de performanță, documentele de la punctele b.), c.), d.) pot fi predate și în
limba engleză. Candidații pot opta pentru folosirea limbii engleze în cadrul interviului.

Calendarul competitiei:
- predarea dosarelor de candidatură la biroul de informații: 12-24 octombrie, orele 10-13
- interviu / sustinerea publică a proiectelor de cercetare: 26 octombrie
- afișarea rezultatelor preliminare: 26 octombrie
- depunerea contestațiilor: 26-29 octombrie, orele 10-12
- rezolvarea contestațiilor: 29 octombrie. Contestațiile vor fi soluționate de o comisie formată
din decanul Facultății de Litere și din prodecanul pentru cercetare.
- transmiterea către CMCS a dosarelor de candidatură însoțite de un proces verbal al
clasamentului studenților pe facultate: 29 octombrie 2018
- selectia finală la nivel de universitate realizată de Consiliul Științific al UBB: 1 - 14
noiembrie 2018
- anuntarea rezultatelor finale la nivel de universitate: 15 noiembrie 2018
- finalizarea semnării contractelor de finanțare: 26 noiembrie 2018
Informațiile legate de competiție pot fi găsite pe site-ul facultății
(lett.ubbcluj.ro/burse_de_performanta2018_2019) sau pe site-ul cercetare.ubbcluj.ro în pagina
Oportunități de finanțare/Finanțări interne UBB, secțiunea Burse de performanță.
Criteriile comisiei de selectie la nivelul Facultătii de Litere
1. Contributiile anterioare documentabile ale candidatului:

a. Publicații (30% pondere din punctajul final): carte, capitol de carte, articole în
reviste indexate internaționale, articole în reviste naționale recunoscute, traduceri
științifice și literare la edituri recunoscute
b. Prezentări la conferințe naționale și internaționale, premii obținute la sesiuni
științifice ale studenților, alte premii științifice sau culturale, media anilor de studii
/ media de licență și media de admitere la masterat, editor al unor reviste științifice
și culturale (10%)
2. Proiect depus pentru concurs și interviu / susținerea proiectului de cercetare (60 %
pondere din punctajul final). Criterii:
- inovativitatea proiectului de cercetare
- coerența argumentării și capacitatea de a delimita o temă viabilă de cercetare pe un
domeniu de specialitate
- cunoașterea și comentarea bibliografiei din domeniu (inclusiv cea internațională,
dacă există)
- fezabilitatea și planificarea cercetării
Pe baza acestei grile comisia de selecție va acorda punctaje de la 1 la 10. În cazul în care
notele sunt identice, comisia va face departajarea pe baza elementelor de inovativitate și
fezabilitate din proiectele de cercetare.
Dosarul de concurs va fi predat atât în format printat, cât și pe CD/DVD/memorie USB.

Cluj, 11. octombrie 2018.

Conf. univ. dr. Szabó Levente
prodecan pentru cercetare

