Universitatea Babes-Bolyai a lansat competitia pentru bursele de performanță științifică
(excelență)2016-2017.
Dosarul de concurs va cuprinde:
a) cererea de acordare a bursei ;
b) descrierea proiectului de cercetare (bazat pe formatul atașat);
c) recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare;
d) un cv cu lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant;
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. Totodată candidații pot opta și pentru folosirea limbii engleze în cadrul
interviului.
Calendarul competitiei:
- predarea dosarelor de candidatură la biroul de informații: 17-26 octombrie, orele 10-14
- interviu / sustinerea publică a proiectelor de cercetare: 28 octombrie, ora 12
- transmiterea către CMCS a dosarelor de candidatură însoțite de un proces verbal al
clasamentului studenților pe facultate: 31 octombrie 2016
- selectia finală realizată de CS-UBB: 1 - 7 noiembrie 2016
- anuntarea rezultatelor: 8-11 noiembrie 2016
- finalizarea semnării contractelor de finanțare: 18 noiembrie 2016
Informațiile legate de competiție pot fi găsite pe site-ul facultății
(lett.ubbcluj.ro/burse_de_performanta) 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 (35%, max. 3,5 puncte): 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 științifice sau culturale,
media anilor de studii / media de licență și media de admitere la masterat (5%,
max. 0,5 puncte)
2. Proiect depus pentru concurs și interviu / susținerea proiectului de cercetare (25 % +
25%, max. 5 puncte, vezi grila detaliată de punctaj)
În total: max. 9 puncte + 1 punct din oficiu.

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 elementului de inovativitate din
proiectele de cercetare.
Decanatul Facultății de Litere va afișa rezultatele evaluării pe 28 octombrie 2016.
Contestațiile se vor depune în zilele de 28 și 31 octombrie, și vor fi soluționate de o comisie
formată din decanul Facultății de Litere și din prodecanul de resort.

