COLEGIUL STUDENȚESC DE
PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ
Str. Pandurilor nr. 7
Cămin Sport XXI, sala 216
Cluj-Napoca, RO-400376

STATUTUL
Colegiului Studenţesc de Performanță Academică
al Universității Babeș-Bolyai

CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1. Forma juridică: structură fără personalitate juridică în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai,
subordonatǎ Rectoratului.
Art. 2. Denumirea: Colegiul Studenţesc de Performanță Academică (CSPA). Denumirea
Colegiului în limba engleză este: College for Advanced Performance Studies; în limba maghiară
este: Szakkollégium, iar în limba germană este: Studienkolleg.
Art. 3. Sigla CSPA, de formă rotundă, prezintă, în câmp de culoare albă, o cunună de lauri, de
culoare verde închis, peste care se suprapune o tocă universitară de culoare neagră, cu şnurul
pe partea stângă, având pe bor trei turnuleţe albe, inspirate din sigla Universităţii Babeş-Bolyai.
În exergă, delimitată spre exterior de două cercuri liniare succesive, primul de culoare albă, al
doilea de culoare neagră, pe fond albastru închis, în partea superioară, apare redat în culoare
albă textul COLEGIUL STUDENŢESC DE PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ, iar în partea inferioară, tot
în alb, dar mai mic, UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI.
Art. 4. Acronimul structurii este: CSPA.
Art. 5. Sediul CSPA: sala 216 din Căminul Sport XXI, Str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Art. 6. Durata structurii: nedeterminatǎ.
Art. 7. Scopul CSPA este acela de a crea un cadru complementar celui instituţional/tradiţional,
pentru dezvoltarea academică și profesională a studenților cu rezultate deosebite din cadrul
Universității Babeș-Bolyai, de a le stimula acestora valenţele excelenţei în cercetarea ştiinţificǎ
aplicativǎ inter- şi transdisciplinară, relevanţa socialǎ şi disponibilitǎţile implicǎrii în acţiuni de
voluntariat.
Colegiul stimuleazǎ (fǎrǎ a fi exclusiv) cercetarea inter- şi transdisciplinarǎ aplicativǎ,
relevantǎ social, asociatǎ voluntariatului social. În acest fel, studenţii performanţi din facultǎţi
vor avea oportunitatea de a accesa resurse prin douǎ mecanisme instituţionale: (1) dacă se
focalizeazǎ pe cercetarea avansatǎ de specialitate (fǎrǎ a fi însǎ exclusivǎ), prin bursele de
cercetare de excelenţǎ, şi (2) dacǎ se focalizeazǎ pe cercetare inter- şi transdisciplinarǎ
aplicativǎ, relevantǎ social, asociatǎ voluntariatului social, prin CSPA.
Art. 8. Obiectivele noii structuri sunt:
a. Crearea cadrului instituțional și organizatoric complementar, de perfecţionare şi
valorificare a pregătirii profesional-ştiinţifice şi academice a studenților cu rezultate
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b.
c.
d.
e.

deosebite, prin cercetare inter- şi transdisciplinarǎ aplicativă, relevantǎ social, asociatǎ
voluntariatului social.
Facilitarea accesului studenților selectaţi in CSPA, cu performanțe deosebite, la sprijin
financiar şi logistic din partea universității.
Stimularea relațiilor de colaborare academică şi de cercetare a CSPA cu structuri
similare din alte universitǎţi, cu diverse instituţii de culturǎ.
Implicarea membrilor colegiului, prin forme specifice, complementare celor din
facultǎţi, în creşterea calității actului de învățământ și de cercetare.
Promovarea, pe toate cǎile, a multiculturalismului şi a valorilor europene.

CAPITOLUL II: Admiterea în cadrul CSPA
Art. 9. Admiterea studenţilor pentru CSPA se face pe linii de studiu, în funcţie de performanţele
ştiinţifice şi de voluntariat ale candidaţilor, CSPA reflectând astfel structura multiculturalǎ a
UBB.
Art. 10. Admiterea se realizează la finalul anului academic în curs, prin concurs, conform
regulamentului de funcționare, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA,
cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB.
Art. 11. Pentru a profita de expertiza cea mai bunǎ în evaluarea studenţilor, expertizǎ care se
gǎseşte în facultǎţile de unde provin aceştia, Biroul de Conducere al CSPA se va adresa
facultǎţilor (decanului şi prodecanului responsabil cu cercetarea) pentru a verifica îndeplinirea
criteriilor de către studenţii înscriși pe baza unei proceduri, care se va transmite din timp
facultǎţilor, în etapa a doua având loc selecția propriu-zisă în cadrul CSPA.
Art. 12. Calitatea de membru CSPA este compatibilă cu cea de bursier de performanță atâta
timp cât proiectul științific lansat în CSPA este diferit de cel finanțat prin bursa de performanță
științifică.
Art. 13. Criteriile principale de admitere sunt fundamentate în primul rând pe activitatea
științifică și, în al doilea rând, pe activitatea de voluntariat, în proporţii stabilite procentual, prin
regulament.
Art. 14. Evaluarea la facultǎţi se face de cǎtre o Comisie numitǎ de decan şi condusǎ de
prodecanul cu cercetarea, pe baza unei proceduri stabilite de Biroul de Conducere al CSPA. În
felul aceasta, se va asigura o transparenţǎ totalǎ selecţiei studenţilor şi, în plus, studentii vor
putea utiliza infrastructura de cercetare din facultǎţi (iar decanul şi prodecanul cu cercetarea
pot facilita aceastǎ cerinţǎ).
CAPITOLUL III: Componenţa CSPA
Art. 15. Din Colegiu fac parte toţi studenţii declaraţi admişi în urma procesului de admitere,
precum şi cadrele didactice din Biroul de Conducere al CSPA.
Art. 16. Drepturile şi obligaţiile membrilor sunt stabilite prin regulamentul de funcţionare al
CSPA.
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CAPITOLUL IV: Biroul de Conducere al CSPA
Art. 17. CSPA are un Birou de Conducere care funcţionează în conformitate cu regulamentul
propriu adoptat de Senat. Membrii acestuia sunt numiţi prin Ordinul Rectorului, dupǎ cum
urmeazǎ: 3 cadre didactice de la linia românǎ, 2 de la maghiarǎ şi 1 de la germanǎ, la care se
adaugă studenţii reprezentanţi: 3 studenţi de la linia română, 1 de la linia maghiară şi 1 de la
linia germană. Directorul CSPA este inclus în numǎrul celor 6 cadre didactice, este numit pe o
perioadǎ de 4 ani, iar ceilalţi membri în CSPA (cadre didactice) pe o duratǎ de 2 ani, cu
posibilitatea renumirii pentru un nou mandat.
Art. 18. 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 Biroul de Conducere
al CSPA şi în alte aspecte, relevante pentru buna funcţionare a CSPA. Consiliul Consultativ îşi va
desfășura activitatea pe baza informării 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.
CAPITOLUL V: Adunarea Generală a CSPA
Art. 19. Adunarea Generală, constituită din toți membrii CSPA, se întrunește în mod curent la
începutul și la sfârșitul fiecărui an universitar şi are atribuţii conform regulamentului de
funcţionare.
Art. 20. Cu ocazia primei Adunǎri Generale, studenţii selectaţi în Colegiu îşi vor prezenta
proiectele de cercetare cu care au concurat, pentru a fi stimulate posibilitǎţile de cercetare
inter- şi transdisciplinarǎ, CSPA consolidându-şi astfel menirea şi evitând suprapunerea peste
alte structuri de excelență (cum ar fi bursele de performanţǎ).
CAPITOLUL VI: Dispoziții finale
Art. 21. Prezentul Statut se aplică tuturor membrilor CSPA.
Art. 22. Cadrele didactice din cadrul CSPA nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.
Art. 23. Propunerile de activități anuale se vor face în perioada stabilită de către Biroul de
Conducere, prin consultarea prealabilă a studenților. Se va stabili o perioadă de 7 zile pentru
propunerea activităților, după care, la ședința imediat următoare, se vor discuta și aproba de
către membrii Colegiului, cu majoritatea simplă a celor prezenți.
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Art. 24. Nerespectarea statutului va fi constatată de către Biroul de Conducere, având ca efect
asupra membrului/membrilor pierderea facilităților asociate calității de membru și eliminarea
din CSPA, pe baza deciziei Biroului de Conducere.
Art. 25. În toate acțiunile comune, se utilizează limbile română și engleză, urmând ca, în
activitățile specifice, să fie utilizate și limbile maghiară și germană.
Art. 26. CSPA este finanțat din bugetul universității fără afectarea veniturilor care revin
facultăților sau fără a constitui o cheltuială a acestora. Pe lângă acesta, mai poate beneficia și
de resurse din venituri extrabugetare (ex. din proiecte europene, din sponsorizări, donații etc.).
În condițiile atragerii de fonduri extrabugetare, se va organiza o competiție de proiecte
interdisciplinare. Evaluarea dosarelor se va realiza de către o Comisie interdisciplinară la nivel
de universitate conform unei proceduri stabilite de Biroul de conducere al CSPA.
Art. 27. Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării de Senatul Universității Babeș-Bolyai.
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