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PROCEDURĂ 

cu privire la desfășurarea concursului de acordarea bursei «UBB IT HUB» 

în anul de studii 2017 – 2018 

 

 

1. Preambul: 

Concursul se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, denumită în 

continuare Universitatea, în cadrul programului ”UBB IT HUB”, program concretizat 

într-o acțiune de creare și întreținere de software digital pentru activitățile Universității. 

Obiectul concursului organizat de Universitate îl reprezintă selectarea și desemnarea 

câștigătorilor de burse finanțate din fondul propriu. 

 

2. Fondul de burse: 

2.1. Mărimea fondului de burse al Universității pentru anul de studii 2017 – 2018 este de 19.800 

lei. Vor fi acordate 3 burse în valoare de 1.100 lei pe luna, timp de 6 luni (martie 2018 – 

august 2018). 

 

3. Participarea și înscrierea la concurs: 

La concursul de acordare a burselor au dreptul să participe studenții tuturor facultăților 

din cadrul Universității Babeş-Bloyai nivel master (pentru masteratele care se desfășoară 

pe parcursul a doi ani) și studenții aflați în anul 2 și 3 nivel licență (valabil pentru 

specializările care necesită 3 ani de studiu) și anul 3 și 4 nivel licență (valabil pentru 

specializările care necesită 4 ani de studiu), cu mențiunea inclusă în articolul 6.3 a 

prezentei proceduri. La concurs pot participa doar studenții integraliști, care au o conduită 

academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic 

universitar. În același timp, studentul trebuie să facă dovada activității sale în domeniul 
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Anexa 1 

 

 

CALENDARUL  

de desfăşurare a concursului de acordare a bursei «UBB IT HUB»  

în anul de studii 2017 – 2018   

 

 

Competiția de acordare a burselor UBB IT HUB pentru anul universitar 2017 - 2018 se 

desfășoară după următorul calendar: 

 

•    01 februarie – 05 februarie – înscrierea candidaților 

•    06 februarie – 16 februarie – evaluarea dosarelor si interviuri 

•    19 februarie – afișarea rezultatelor 

•    20 februarie – 21 februarie – depunerea contestațiilor 

•     22 februarie – afișarea rezultatelor finale 
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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 pentru 

acordarea unei burse UBB IT HUB, în anul universitar 20___‐ 20___.  

I.) În vederea calificării pentru concursul de acordare a bursei „UBB IT HUB”, 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 UBB IT HUB va fi selectat, voi 

deschide un cont de card şi voi comunica Serviciului Social, cu număr de înregistrare, numărul acestuia şi 

banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în cuatum echivalent pentru perioada retroactivă, în luna 

următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca la care acesta a fost deschis.  
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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 dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate 

în considerare. 

 

 

 

 

 Data,             

Semnătura, 
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Anexa 3 

 

COMISIA DE CONCURS 

pentru acordarea bursei «UBB IT HUB» în anul de studii 2017 – 2018 

 

Componenta comisiei de evaluare dosarelor de concurs pentru Bursele UBB IT 

HUB este formată din:  

• Prof. univ. dr. Dan LAZĂR – președintele comisiei  

• Prof. univ. dr. Horia POP   - membru 

• Student Andrei TECSI - membru 

• Ioana BRUJ – secretar al comisiei 

 

 

COMISIA DE CONTESTAȚII 

pentru acordarea bursei «UBB IT HUB» în anul de studii 2017 – 2018 

 

Componenta comisiei de contestații pentru Bursele UBB IT HUB este formată din:  

• Prof. univ. dr.  Ioan BOLOVAN – președintele comisiei  

•Prefectul studenților Cătălin HĂDADEA - membru  

• Mihaela ILIȘIU - secretar al comisiei 
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Anexa 4 

REGLEMENTAREA MODULUI DE LUCRU AL COMISEI DE CONCURS 

 

1. Verificarea integrității dosarelor 

Comisia de concurs are obligația de a verifica apartenența la dosar a tuturor 

documentelor prevăzute în Procedura cu privire la desfășurarea concursului de 

acordare a bursei UBB IT HUB în anul de studii 2017 – 2018: 

- Cererea tip adresată Universității Babeș-Bolyai – Anexa 2. 

- Adeverință din partea facultății din care să reiasă media generală pe 

ultimul semestru încheiat. 

- Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitare. 

- Curriculum Vitae. 

- Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte: 

Structurile/entitățile din care studentul a mai făcut parte și au ca obiectul 

de activitate situate în domeniul IT respectiv funcția îndeplinită în cadrul 

structurii/entității. 

Un student care nu are dosarul complet este notat cu punctaj 0. 

 

2. Stabilirea punctajului 

2.1 Pe baza implicării in domeniul IT 

 Se vor lua în considerare 5.2, A.1 și A.2 din Procedura cu privire la desfășurarea 

concursului. (Maxim 40 de puncte) 

 

2.2 Comisia va comunica locul și data interviului pentru fiecare candidat cu două 

zile înainte. În caz de forță majoră atribuțiile unui membru pot fi preluate de un 

altul. 

 Interviul va fi notat cu un maximum de 60 de puncte și va avea ca scop definirea 

abilităților tehnice și de comunicare ale candidatului. 

  

Vor fi declarați câștigători studenții ce au obținut punctajul cel mai mare. Departajarea 

va fi făcută în momentul finalizării tuturor interviurilor în baza deciziei comisiei. 


