Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

PROCEDURĂ
cu privire la desfăşurarea concursului de acordare a burselor SAS UBB
în anul de studii 2017 – 2018

1.

Preambul:
Concursul se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, denumită în continuare
Universitatea, în cadrul proiectului ”Entrepreneurship Nights”, proiect coordonat de Societatea
Antreprenorială Studențească a Universității Babeș-Bolyai, denumită în continuare SAS UBB.
Proiectul ”Entrepreneurship Nights” prin obiectivele propuse are ca rezultat desemnarea și
selectarea câștigătorilor.

2.

Fondul de burse:

2.1.

Fondul de burse pentru anul de studii 2017 – 2018 este de 13 500 de lei, sumă acordată din proiectul
CNFIS-FDI-2017-0124 ”Dezvoltarea activității antreprenoriale pentru studenții și absolvenții
UBB” și se vor acorda 3 burse:
-

Bursa Locul I - 8500 de lei, bursa fiind acordată pe o perioadă de 9 luni, conform următorului
grafic: tranșele 1-8 în cuantum de 1000 lei/lună și tranșa 9 în cuantum de 500 lei/lună.

-

Bursa Locul al II-lea - 3000 de lei, bursa fiind acordată pe o perioadă de 3 luni, conform următorului
grafic: tranșele 1-3 în cuantum de 1000 lei/lună.

-

Bursa Locul al III-lea - 2000 de lei, bursa fiind acordată pe o perioadă de 2 luni, conform
următorului grafic: tranșele 1-2 în cuantum de 1000 lei/lună.

3.

Participarea şi înscrierea la concurs:
La concursul de acordare a burselor SAS UBB au dreptul să participe studenții tuturor facultăților
din cadrul Universității Babeş-Bloyai și absolvenții Universității, în primii trei ani de la

absolvire care au participat la concursul ”Entrepreneurship Nights” organizat de SAS UBB.
Anunțul de organizare a concursului, împreună cu calendarul de desfășurare ce constituie anexa 1
a prezentei proceduri, vor fi făcute publice prin afișare la avizierul Sediul Consiliului Studenților
Universității Babeș-Bolyai și electronic la adresa http://sas.csubb.ro/ .
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Anexa 1

CALENDARUL
de desfășurare a concursului de acordare a bursei nominale « SAS UBB »
în anul de studii 2017 – 2018

Competiția de acordare a burselor SAS UBB pentru anul universitar 2017 - 2018 se
desfășoară după următorul calendar:
•

5 februarie – 9 februarie – înscrierea candidaților

•

12 februarie – 13 februarie – evaluarea dosarelor

•

14 februarie – afișarea rezultatelor
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Anexa 2
Domnule Rector,
Subsemnatul(a),___________________________________, student (ă) al (a) Facultăţii de
__________________________________________, domeniul/ specializarea____________________în
anul______, grupa__________, CNP_____________________________, BI/ CI seria________,
nr._________. nr. matricol___________, rog să binevoiţi a‐mi aproba înscrierea la concursul de acordare
a burselor SAS UBB rezultate din participarea la proiectul ”Entrepreneurship Nights”, în anul universitar
2017‐ 2018.
I.) În vederea calificării pentru concursul de primire a bursei nominale SAS UBB, anexez următoarele
documente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Babeş‐Bolyai Cluj‐Napoca virează bursele în conturile
personale de card.
III.)
□ Am cont de card, nr. ______________________________, deschis la banca______________________
□ Nu am cont de card si, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa SAS UBB va fi selectat, voi
deschide un cont de card şi voi comunica Serviciului Social, cu număr de înregistrare, numărul acestuia şi

Rectorat
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Anexa 3

COMISIA
de desfăşurare a concursului de acordare a bursei nominale « SAS UBB »
în anul de studii 2017 – 2018
Comisia de analiză a dosarelor înscrise pentru competiția de acordare a burselor SAS
UBB - proiectul ”Entrepreneurship Nights” pentru anul universitar 2017 - 2018 va fi alcătuită
din:
1. Prorectorul responsabil pentru relația cu studenții, în calitate de membru al
Consiliului Executiv SAS UBB – Prof. Univ. Dr. Ioan BOLOVAN;
2. Secretar SAS UBB - Teofana NICOARĂ;
3. Membru al Consiliului Executiv SAS UBB din partea studenților: student Ioan
Mihai MIRON.
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banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în cuantum echivalent pentru perioada retroactivă, în luna
următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca la care acesta a fost deschis.
IV.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că declararea
falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor
legale. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.
V.) Am luat la cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă
respingerea dosaruluisau întârzierea procesului și că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în
prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.
Data,

Semnătura,
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3.1.

Participanții eligibili sunt persoanele care au participat la concursul ”Entrepreneurship Nights”
organizat de SAS UBB, au fost declarați câștigători și care vor prezenta cel mai târziu la data de 9
februarie 2018 următoarele documente:
a. copie după actul de identitate
b. IBAN-ul
c. Cererea tipizată care se regăsește în Anexa 2 a prezentului regulament.
d. copie după diploma obținută în urma concursului.

3.2.

Documentele, în dosar urmează a fi depuse la Registratura Universității, Str. M. Kogălniceanu, nr. 1,
în perioada 05 – 09 februarie 2018, în intervalul orar 9.00 – 12.00. Dosarele vor fi înaintate
coordonatorului de proiect la data de 12 februarie 2018.

4.

Comisia de concurs:

4.1.

Comisia de concurs este numită prin decizia Consiliului Executiv al SAS UBB. Lista membrilor
Comisiei de concurs este publică și disponibilă în anexa 3 al prezentei proceduri.

5.

Desfășurarea concursului:

5.1.

Preluarea dosarelor de concurs are loc conform calendarului aprobat, cu respectarea dispozițiilor
stabilite la punctul 3.1 a prezentei proceduri. La încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate
Comisiei de concurs.

5.2.

Comisia de concurs clasifică studenții în funcție de punctajele obținute pentru îndeplinirea
următoarelor criterii: relevanța proiectului pentru mediul socio-economic, articularea proiectului
pe specificul programelor de studii de la UBB, concordanța dintre obiective, activități și resursa
umană.

1. Obținerea locului I în urma evaluării planurilor 100 de puncte
de afaceri
2. Obținerea locului II în urma evaluării planurilor 70 de puncte
de afaceri
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3. Obținerea locului III în urma evaluării planurilor 30 de puncte
de afaceri

5.3.

Clasamentul final se realizează pe baza punctajului întrunit de fiecare candidat şi se face public prin
afișare la avizierul Sediul Consiliului Studenților Universității Babeș-Bolyai.

6.

Condițiile de achitare a bursei:

6.1.

Achitarea bursei nominale va fi efectuată de Universitate în baza clasamentului final afișat și a
semnării unui contract de bursă.

6.2.

Bursa nominală este oferită pentru întreaga perioada a anului universitar 2017 – 2018 și este achitată
lunar.

6.4.

Bursierii au în baza prezentei proceduri obligația de a prezenta Consiliului Executiv SAS UBB în
termen de 3 luni de la finalizarea acordării bursei un raport al activității cu caracter antreprenorial
(de exemplu, participări la cursuri de formare, workshop-uri, conferințe, înființare firmă/PFA ș.a.)
desfășurată în urma sprijinului financiar obținut ca rezultat al participării la proiectul
Entrepreneurship Nights organizat de SAS UBB.

6.5.

Neprezentarea raportului poate duce la restituirea bursei încasate și suportarea consecințelor legale

7.

Explicații și consultații cu privire la desfășurarea concursului:

7.1.

Informația cu privire la câștigătorii concursului este publică și va fi cuprinsă în sursele oficiale de
informare ale Universității (Avizierul CSUBB și site-ul http://sas.csubb.ro).

Prezenta procedură se completează cu toate prevederile normative aplicabile.

