
 

1 
 

Str. Pandurilor nr. 7 

Cămin Sport XXI, sala 216 

Cluj-Napoca, RO-400376 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

COLEGIUL STUDENȚESC DE 
PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ 

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE 

a Colegiului Studenţesc de Performanță Academică 

al Universității Babeș-Bolyai 

 

I. CONSTITUIRE  

Art. 1. Denumirea: Colegiul Studenţesc  de Performanță Academică (CSPA). 

Art. 2. Înfiinţare şi funcţionare: Iniţiativa acestui Colegiu a avut loc în vara anului 2013, prin 

avizul favorabil al Consiliului de Administraţie, nr. 13.097 din 11.06.2013. Colegiul nu are 

personalitate juridică distinctă şi funcţionează ca structură aflată în subordinea Rectoratului.  

Art. 3. Durata funcţionării: CSPA funcţioneazǎ pe durată nedeterminată. 

Art. 4. Sediul CSPA: sala 216 din Căminul Sport XXI, Str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca. 

II. MISIUNE   

Art. 5. Misiunea CSPA este aceea de a crea un cadru adecvat, complementar (faţǎ de formele 

deja existente), de perfecţionare şi valorificare a pregătirii profesionale şi academice a 

studenților, din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, de a le stimula acestora valenţele 

excelenţei în cercetarea ştiinţifică aplicativă inter- şi transdisciplinară, relevanţa socială şi 

disponibilităţile implicării în acţiuni de voluntariat social. 

Art. 6. Obiectivele Colegiului sunt: 

a. Crearea cadrului instituțional și organizatoric complementar de perfecţionare şi 

valorificare a pregătirii profesional-ştiinţifice şi academice a studenților cu rezultate 

deosebite, prin cercetare inter- şi transdisciplinară aplicativă, relevantă social, asociată 

voluntariatului social; 

b. Facilitarea accesului studenților selectaţi în CSPA, cu performanțe deosebite, la sprijin 

financiar şi logistic din partea universității și a colaboratorilor cu potențial de susținere 

a activităților CSPA; 

c. Stimularea relațiilor de colaborare academică şi de cercetare a CSPA, cu structuri 

similare din alte universitǎţi, cu diverse instituţii de culturǎ;  

d. Implicarea membrilor colegiului, prin forme specifice, complementare celor din 

facultǎţi, în creşterea calității actului de învățământ și de cercetare; 

e. Promovarea, pe toate cǎile, a multiculturalismului şi a valorilor europene. 

III. ACTIVITĂŢILE COLEGIULUI SUNT: 

Art. 7. Organizarea de conferințe, cursuri de formare continuă și expoziții, în vederea 

promovării intelectuale și profesionale a membrilor săi; 

Art. 8. Organizarea de concursuri, schimburi de experiență, mese rotunde, oferind servicii de 

consiliere și consultanță în vederea orientării spre societate; 
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Art. 9. Publicarea rezultatelor cercetǎrii în revistele de specialitate ale facultǎţilor sau în alte 

publicaţii cotate intern sau internaţional, ceea ce nu exclude editarea de publicații proprii 

pentru atingerea scopul propus (un site de specialitate, un volum cu lucrǎrile publicate deja în 

reviste cotate intern sau internaţional etc.); 

Art. 10. Promovarea rezultatelor în reviste de specialitate și în mass-media; 

Art. 11. Cooperare internă și internațională cu instituții publice și mecanisme private, asociații  

sau alte fundații, ce au scopuri comune sau asemănătoare. 

Art. 12. Elaborarea anuală a unor proiecte de cercetare inter- sau transdisciplinare. 

IV. ADMITEREA  

Art. 13. Admiterea se realizează la finalul anului universitar în curs, prin concurs, pe baza unui 

calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB. 

Art. 14. Alocarea numǎrului de locuri pe fiecare linie de studiu (românǎ, maghiarǎ şi germanǎ) 

se face anual, de cǎtre Rectorat, conform ponderii liniilor de studiu în structura multiculturalǎ 

a universitǎţii şi în conformitate cu strategia de cercetare a UBB, cu minimum 3 locuri pentru 

fiecare linie de studiu. 

Art. 15. O primǎ evaluare se va face la nivelul fiecǎrei facultǎţi, cu sprijinul prodecanilor 

responsabili cu cercetarea, conform unei proceduri stabilite de Biroul de conducere al CSPA. 

Art. 16. Evaluarea finalǎ o realizeazǎ Comisia de admitere CSPA, în cadrul unui interviu, pornind 

de la evaluarea realizată în cadrul facultăţilor, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare 

a punctajului obținut, în limita locurilor disponibile și cu condiția obţinerii a cel puțin 70% din 

punctajul maxim. 

Art. 17. În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus, COST, 

DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, cu condiția să fie 

transmisă dovada că aceștia sunt în mobilitate academică internațională, menționându-se 

perioada. 

Art. 18. Punctajul maxim este de 100 de puncte, din care 70% se acordǎ pe baza unor activități 

științifice, profesionale și sociale, din anul academic anterior, iar 30% pe baza interviului 

realizat de Comisia de Admitere CSPA. 

Art. 19. Cele 100% de puncte rezultǎ din: maximum 30% pentru media anului anterior, 

maximum 40% pentru activitatea științifică din anul anterior şi pentru proiectul ştiinţific propus 

pentru a fi realizat în cadrul CSPA - evaluate la nivel de facultate -, maximum 15% pentru 

activitățile de voluntariat, maximum 15% pentru planul de dezvoltare personală, elaborat de 

fiecare student, pentru anul universitar următor, evaluate la nivelul Comisiei de Admitere 

CSPA. 

V. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Art. 20. Membrii CSPA trebuie sǎ fie studenți sau masteranzi la învățământ de zi cu frecvență, 

la Universitatea Babeș-Bolyai, care: 
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a. Au absolvit cel puțin un an la nivel licență.  

b. Şi-au depus dosarul de selecţie, în termenul stabilit de Comisia de Admitere. 

c. Au participat la interviul organizat de Comisia de Admitere. 

Art. 21. Deținătorii unei diplome de licență, din sesiuni anterioare, trebuie să prezinte dovada 

admiterii la studiile masterale ale UBB. 

Art. 22. Dosarul de admitere în cadrul CSPA este stabilit de Comisia de Admitere CSPA conform 

regulamentelor și statutului. Acesta va conţine: 

a. Cerere de admitere, cu precizarea acordului la Statut și Regulament; 

b. lista de îndeplinire a criteriilor semnată și ștampilată de către decanatul facultății; 

c. adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două 

semestre încheiate; 

d. CV, în varianta Europass; 

e. Proiectul științific inter- sau transdiciplinar; 

f. adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau 

activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice; 

g. recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regulǎ tutorele proiectului 

cu care studentul se înscrie în competiţie. 

Art. 23. Comisia de Admitere CSPA este alcătuită din cadre didactice din Biroul de Conducere, 

alte cadre didactice şi câte doi doctoranzi, numiţi de prorectorul responsabil de studiile 

universitare de doctorat, pentru fiecare linie de studiu. 

Art. 24. Fiecare linie de studiu din cadrul CSPA își organizează procesul de admitere în limba 

proprie, conform statutului şi regulamentului de funcţionare. 

Art. 25. Componența Comisiei de Admitere CSPA pentru fiecare linie de studiu este avizată de 

Rector, respectiv prorectorii responsabili pentru fiecare linie de studiu. 

Art. 26. Atribuțiile Comisiilor de Admitere CSPA: 

a. Elaborează calendarul de admiterii şi procedura aferentă, care vor fi trimise din timp 

facultăților. 

b. Realizează procesul final de admitere pe baza evaluării făcute la facultǎţi. 

c. Finalizeazǎ listele cu studenții admiși în cadrul CSPA. 

d. Comisiile de Admitere CSPA sunt autonome în îndeplinirea atribuțiilor și nu pot fi 

influențate de alte structuri. 

VI. MEMBRI  

Art. 27. Un student deține calitatea de membru al CSPA doar pe perioada unui an universitar, 

iar ulterior poate redeveni membru, în urma unui nou concurs, în condițiile detaliate în statut 

şi în prezentul regulament de funcţionare. 
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Art. 28. Drepturile studentului membru al CSPA: 

a. Are dreptul de a participa la toate activitățile organizate. 

b. Are dreptul să propună/sǎ organizeze activități, conform obiectivelor specificate în 

statut şi în prezentul regulament de funcţionare. 

c. Beneficiazǎ de cazare în orice cămin al universităţii, cu reducere de 75% din tarifele 

existente. 

d. Are dreptul la gratuitate, pe baza legitimației de membru, la toate muzeele UBB, la 

reducere suplimentară de 25% la tarifele pentru facilitățile sportive din cadrul 

universităţii. 

e. Are dreptul de a candida ca reprezentant al CSPA. 

f. Poate beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi taxă de participare, 

în cazul acceptǎrii la o manifestare științifică, cu avizarea prealabilă a Biroului de 

Conducere și aprobarea prorectorului de resort, care, în baza unei recomandǎri, în 

scris, a cadrului didactic îndrumǎtor, va analiza relevanţa participǎrii studentului la 

manifestarea ştiinţificǎ respectivǎ. Decontarea costurilor aferente se va face în baza 

unui referat de necesitate depus de studentul solicitant, aprobat de prorectorul de 

resort. În cazul în care deplasarea se face în cadrul unui proiect interdisciplinar obținut 

în calitate de membru CSPA, finanțat în urma unei competiții, cheltuielile vor fi 

acoperite din bugetul alocat proiectului, pe baza unui referat de necesitate. 

Art. 29. Obligațiile studentului membru al CSPA: 

a. Respectarea statutul și a regulamentelor CSPA. 

b. Participarea la cel puțin 75% din activitățile comune ale CSPA, anunțate în cadrul primei 

întâlniri organizatorice a CSPA, la începutul anului universitar. 

c. Absențele din cadrul CSPA, cauzate de mobilitățile academice de maximum un 

semestru, vor fi motivate de către Biroul de Conducere. Sunt acceptate absențele care 

nu afectează participarea la cel puțin 75% din activitățile CSPA anunțate la începutul 

anului universitar. 

d. Organizarea a cel puțin unui workshop mono sau interdisciplinar adresat studenților 

CSPA pe parcursul anului respectiv, individual sau în echipă (de maximum 3 membri). 

În cazul în care organizează workshop-uri în echipă cu alți colegi, fiecare echipă trebuie 

să realizeze câte două workshop-uri pe an. 

e. Să semneze acordul de colaborare CSPA prin care se angajează să respecte toate 

obligațiile. 

Art. 30. Evaluarea membrilor Colegiului se va realiza la finalul primului semestru, dar și la finalul 

fiecărui an universitar, pe baza unor indicatori de performanță, constând din obținerea unui 

maximum de punte, acordat în funcție de participarea activă la activitățile CSPA, organizarea 
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de activități în cadrul CSPA, prezentarea și/sau și publicarea de studii științifice, respectarea 

statutului şi a regulamentelor, contribuția cu idei pentru bunul mers al CSPA și finalizarea 

proiectului de absolvire. 

Art. 31. Fiecare student poate fi reales membru al CSPA. 

VII. CONDUCERE 

Art. 32. Biroul de Conducere are în componență unsprezece membri: 3 cadre didactice de la 

linia românǎ, 2 de la maghiarǎ şi 1 de la germanǎ, directorul CSPA fiind inclus în numǎrul celor 

6 cadre didactice. De asemenea, mai are în componență 3 studenţi de la linia română, 1 

studenţi de la linia maghiară şi 1 student de la linia germană. 

Art. 33. Cadrele didactice din Biroul de Conducere sunt numite de Rectorat, la propunerea 

prorectorului responsabil de relaţia cu studenţii şi a prorectorilor responsabili de linia maghiară 

şi germană, iar studenţii reprezentanţi sunt aleşi de către membrii Colegiului în fiecare lună 

octombrie a fiecărui an. Directorul CSPA este numit pe o perioadǎ de 4 ani, iar celelalte cadre 

didactice sunt numite pe o duratǎ de 2 ani, cu posibilitatea de a fi renumiţi în funcţie. 

Art. 34. Prodecanii cu cercetarea din facultǎţi vor forma un Consiliu Consultativ de Experţi al 

CSPA. Consiliul Consultativ va fi condus de o personalitate din UBB, numitǎ de Rector. Consiliul 

Consultativ va avea rolul de a monitoriza activitatea CSPA şi de a propune politici generale, care 

să-i ghideze acestuia activitatea. Consiliul Consultativ poate fi consultat de cǎtre Biroul de 

Conducere al CSPA şi în alte aspecte relevante pentru bună funcţionare a CSPA. Consiliul 

Consultativ îşi va desfǎşura activitatea pe baza informǎrii despre toate activitǎţile desfǎşurate 

de CSPA, efectuată de către Biroul de Conducere al CSPA. Consiliul Consultativ poate solicita 

informaţii suplimentare Biroului de Conducere al CSPA. Toate aceste informări se vor include 

într-un raport anual de sinteză evaluativă, cuprinzând şi propuneri de politici generale pentru 

activitatea CSPA, înaintat Rectorului şi Biroului de Conducere al CSPA. 

Art. 35. Atribuţiile Biroului de Conducere a CSPA: 

a. Conduce Colegiul Studenţesc de Performanță Academică astfel  încât acesta să-și atingă 

obiectivele propuse. 

b. Elaborează strategia de funcționare a CSPA. 

c. Elaborează regulamentele interne de organizare și funcționare a CSPA, în conformitate 

cu statutul. 

d. Reprezintă CSPA față de terți. 

VIII. ADUNAREA GENERALĂ 

Art. 36. Adunarea Generală, constituită din toți membrii CSPA, se întrunește în mod curent la 

începutul și la sfârșitul fiecărui an universitar. 

Art. 37. Adunarea Generală poate fi convocată în situații extraordinare de către Biroul de 

Conducere sau la inițiativa a 25% dintre membri. 

Art. 38. În toate aceste condiții, se respectă un termen de convocare de 5 zile lucrătoare. 
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Art. 39. Convocarea membrilor se face de către conducerea CSPA. 

Art. 40. Adunarea Generală are putere de decizie, dacă sunt prezenţi cel puțin 50+1% dintre 

membrii CSPA. 

Art. 41. În cazul în care nu s-au respectat prevederile paragrafului 5., se va organiza o Adunare  

Generală după o oră, cu membrii prezenți. 

Art. 42. În cazul deciziilor interne luate pentru modificarea statutului sau a regulamentului de 

funcționare a CSPA, este nevoie de prezenţa a cel puţin 80% dintre membri. 

Art. 43. Votul în cadrul Adunării Generale este secret. 

Art. 44. Conducerea ședinței din cadrul Adunării Generale revine studenților reprezentanți.  

Art. 45. La fiecare Adunare Generală se încheie un proces-verbal, care conține numărul și 

numele membrilor prezenți, numărul de voturi și datele referitoare la verificarea validității 

statutare a deciziilor (sarcina aceasta revine unui număr de doi studenți, care numără voturile 

succesiv și independent. Acești doi studenți sunt aleși de către Adunarea Generală și își asumă 

corectitudinea numărării voturilor). 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 46. Prezentul regulament se aplică tuturor membrilor CSPA. 

Art. 47. Aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului se face de către Senatul UBB.  

Art. 48. Dispoziţiile prezentului regulament pot fi modificate, cu avizul Biroului de Conducere 

şi al prorectorului responsabil de relaţia cu studenţii, precum şi cu aprobarea Senatului 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

Art. 49. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de Senatul Universității Babeș-

Bolyai. 


