Facultatea de Litere
Str. Horea nr. 31
400202, Cluj-Napoca
Tel: 0264 5322388
Fax: 0264 432303

Către Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca
În atenția Comisiei de acordare a burselor pe facultate
Nr. _____/_______________

CERERE pentru BURSĂ DE PERFORMANȚĂ/ MERIT

Subsemnatul/ Subsemnata, _________________________, studentă a Facultății de
Litere, secția ______________________, anul de studiu ___________, regim __________
(buget/taxă), CNP _________________________, solicit acordarea bursei pe semestrul ______
al anului universitar _______-______.
Menționez că sunt student și la Facultatea (dacă e cazul)______________________,
regim _______ (buget/ taxă), respectiv sunt absolvent al Facultăţii (dacă e cazul)
______________, cu licență / fără licenţă, regim _______ (buget/ taxă). Am beneficiat de bursă
de la o altă facultate semestre (atașez adeverință de la cealaltă facultate).
Media semestrului anterior: ________________
Media de admitere (doar pentru studenții de anul I): ______________________
Număr de telefon: _______________________________
Adresă de e-mail: _______________________________
În vederea departajării, anexez formularul privind activitatea științifică, precum și
documentele doveditoare. (*a se bifa dacă e cazul)
Declar pe proprie răspundere că toate informațiile din formular sunt corecte și complete.
În caz contrar, Comisia dispune de dreptul de a nu le lua în considerare.
Loc.: Cluj-Napoca
Data: ____________

Semnătura,
_________________

Media semestrului anterior: ________________
Media de admitere (doar pentru studenții de anul I): ______________________
(se completează de Secretara de secţie)
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ANEXĂ la cererea pentru bursă de performanță/merit
privind ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Subsemnatul/ Subsemnata, _________________________, studentă a Facultății de
Litere, secția ______________________, anul de studiu ___________, declar că am desfășurat
următoarele activități și am publicat după cum urmează (N.B. pentru toate colocviile, sesiunile de
referate la care a participat, studentul/studenta anexează diploma sau programul secțiunii în
care a susținut comunicare, respectiv publicațiile printate sau scanate, având inclusiv pagina de
titlu/ de gardă, care conține ISBN/ISSN; toate documentele anexate se atașează în ordinea din
prezentul formular):
A. PUBLICAȚII – pentru fiecare publicație, se completează secțiunile următoare:
Nr.
crt.
1.

Date de identificare

Nr.
crt.
2.

Date de identificare

Autor(i)
Titlul
Tip de publicație (carte/ articol/
cronică/ recenzie etc.)
Titlul volumului/ revistei
Editura/ Nr. revistei
ISBN/ ISSN/ Indexări
Paginile la care se regăsește
publicația (de început și de
sfârșit)
Link (dacă există)
Observații (dacă e cazul)

Autor(i)
Titlul
Tip de publicație (carte/ articol/
cronică/ recenzie etc.)
Titlul volumului/ revistei
Editura/ Nr. revistei
ISBN/ ISSN/ Indexări
Paginile la care se regăsește
publicația (de început și de
sfârșit)
Link (dacă există)
Observații (dacă e cazul)
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B. SESIUNI ȘTIINȚIFICE/ ACADEMICE – pentru fiecare comunicare, se completează
secțiunile următoare:
Nr.
crt.
1.

Date de identificare

Nr.
crt.
2.

Date de identificare

Autor(i)
Titlul comunicării
Conferința/ colocviul/ sesiunea
științifică la care a fost susținută
comunicarea
Localitatea
Data la care a avut loc
Premiul obținut
Link (dacă există)
Observații (dacă e cazul)

Autor(i)
Titlul comunicării
Conferința/ colocviul/ sesiunea
științifică la care a fost susținută
comunicarea
Localitatea
Data la care a avut loc
Premiul obținut
Link (dacă există)
Observații (dacă e cazul)

În urma consultării grilei de departajare, punctajul de autoevaluare obținut este: ______ p.

Punctajul acordat de comisie: ______ p. (se completează de membrii Comisiei de
acordare a burselor pe facultate).
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GRILA de evaluare a activității științifice în vederea departajării burselor 1
Categorii de activități punctate

Punctaj

Publicare cărți de specialitate
Autor principal

200

Coautor

Se împart 200 puncte la numărul de autori

Publicare articole/studii științifice
Articol/studiu în publicații științifice de specialitate internaționale
Autor principal

100

Coautor

Se împart 100 puncte la numărul de autori

Traducere în publicații științifice de specialitate internaționale
Traducător

60

Cotraducător

Se împart 60 puncte la numărul de traducători

Recenzie în publicații științifice de specialitate internaționale
30
Articol/studiu în publicații științifice de specialitate națională
Autor principal

80

Coautor

Se împart 80 puncte la numărul de autori

Traducere în publicații științifice de specialitate națională
Traducător

40

Cotraducător

Se împart 40 puncte la numărul de traducători

Recenzie în publicații științifice de specialitate națională
20
Publicații culturale/literare
Articol în reviste/publicații culturale/literare internaționale

Grila este elaborată și adaptată având în vedere standardele prevăzute în Regulamentul privind acordarea burselor
pentru studenţi - ciclurile de studii licență și masterat, aprobat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 5515/31.03.2020
(https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse).
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Autor principal

70

Coautor

Se împart 70 puncte la numărul de autori

Traducere în reviste/publicații culturale/literare internaționale
Traducător

40

Cotraducător

Se împart 40 puncte la numărul de traducători

Recenzie în reviste/publicații culturale/literare internaționale
15
Cronică de eveniment, film etc. în reviste/publicații culturale/literare internaționale
10
Articol în reviste/publicații culturale/literare naționale
Autor principal

45

Coautor

Se împart 45 puncte la numărul de autori

Traducere în reviste/publicații culturale/literare naționale
Traducător

25

Cotraducător

Se împart 25 puncte la numărul de traducători

Recenzie în reviste/publicații culturale/literare naționale
10
Cronică de eveniment, film etc. în reviste/publicații culturale/literare naționale
5
Sesiuni științifice/academice
Sesiuni științifice/academice internaționale
Premiu de excelență

100

Premiul I

90

Premiul II

80

Premiul III

70

Mențiune

60

Participare

30
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Sesiuni științifice/academice naționale
Premiu de excelență

90

Premiul I

80

Premiul II

70

Premiul III

60

Mențiune

40

Participare

20

Sesiuni științifice/academice organizate de către UBB
Premiu de excelență

80

Premiul I

70

Premiul II

60

Premiul III

40

Mențiune

30

Participare

10

