REGULAMENT
privind acordarea bursei David Prodan

I.

Dispoziții generale:

Art. 1. Ideea acordării unei burse în amintirea istoricului David Prodan a apărut în anul 2017,
după preluarea de către UBB în administrare de la Primăria Cluj-Napoca a apartamentului de
pe str. David Prodan nr. 1, etaj 1, ap. 7, unde a trăit fostul profesor al UBB, cu scopul de a
stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei medievale și moderne în rândurile
cercetătorilor din țară și străinătate.
Art. 2. Bursa David Prodan constituie o recompensă morală și materială pentru cercetătorii
români și străini care s-au remarcat în domeniile Istorie medievală și modernă și mai ales au
realizat lucrări științifice originale, care valorifică documente de arhivă și se înscriu pe
direcțiile și temele cultivate de-a lungul carierei științifice de profesorul și istoricul David
Prodan.
II.

Depunerea candidaturilor și procedura de evaluare:

Art. 3. Bursa David Prodan se acordă trimestrial pe baza unui proces de selecție a candidaților,
care își depun candidatura la competiţia organizată la nivelul Direcției Patrimoniu Cultural
Universitar (DPCU) din cadrul UBB.
Art. 4. Înscrierea în competiție se face permanent pe parcursul anului prin depunerea unui
dosar de candidatură la secretariatul DPCU sau prin expedierea dosarului în format electronic
la adresa patrimoniu@ubbcluj.ro.
Art. 5. La competiție pot participa cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii care fac dovada
că au desfășurat și realizat o cercetare istorică originală, ilustrată printr-o carte (minimum
o lucrare) și/sau studii și care trebuie să întrunească următoarele condiții:
a) lucrarea științifică să se înscrie în perioada 1400-1920.
b) cercetarea științifică să urmărească teme sau aspecte din următoarele direcții de
cercetare istorică ilustrate de David Prodan:
- Iluminismul în sec. XVIII – XIX în Europa centrală și/sauTransilvania
- Istoria populației
- Istorie economică și socială
- Istoria ideilor în epocile medie și modernă
- Istoria mișcării de emancipare națională a românilor din Transilvania
- Istoria Transilvaniei
- Relațiile dintre Țările Române
- Revoluția pașoptistă
Art. 6. După centralizarea dosarelor candidaților, acestea vor fi evaluate trimestrial de către
Comitetul științific de acordare a burselor, format din 5 membri: un reprezentant al
Rectoratului (președinte), un reprezentant al DPCU, un reprezentant al Centrului de Studiere a
Populației din cadrul UBB, un reprezentant al Centrului de Studii Transilvane (CST) din cadrul

Academiei Române și 1 cadru didactic desemnat de decanul Facultății de Istorie și Filosofie
din cadrul UBB în urma consultării cu membrii consiliului facultății (membri). Comitetul
științific de acordare a burselor este numit de entitățile implicate pe o perioadă de 2 ani, cu
posibilitatea prelungirii nelimitate a mandatelor acestora de către cei care i-au desemnat.
Art. 7. În vederea evaluării, candidații vor depune un dosar care să conțină următoarele
documente:
- Scrisoare de intenție privind participarea la concurs, cu descrierea proiectului de
cercetare propus a se derula (și) pe durata șederii la Cluj-Napoca (circa 1 500 de
cuvinte)
- Curriculum Vitae, activitatea profesională și lista de lucrări
- Lucrarea științifică reprezentativă pentru domeniile menționate anterior în format fizic
și/sau electronic (se acceptă doar cărți și/sau articole deja publicate, nu se iau în
considerare lucrările ce se află în curs de tipărire).
- O recomandare de la conducătorul instituției unde este afiliat sau de la o personalitate
din domeniul istoriografiei
Art. 8. Criterii de evaluare și atribuire a bursei:
- Lucrarea publicată și proiectul de cercetare se înscriu pe direcțiile și temele cultivate de-a
lungul carierei științifice de profesorul și istoricul David Prodan.
- Comitetul științific va elabora o grilă de evaluare a scrisorii de intenție, a CV-ului și listei de
publicații și a lucrării tipărite
- În caz de punctaj egal între candidații înscriși, departajarea va avea în vedere întreaga
activitatea profesională desfășurată de candidați
III.

Conferirea bursei:
-

Numele câștigătorului bursei este afișat pe site-ul UBB și la DPCU în decurs de 25 de
zile de la începutul fiecărui trimestru.
Bursa David Prodan constă în:
1. asigurarea cazării gratuite în apartamentul/casă memorială de pe str. David Prodan
pentru o perioadă de 4-10 săptămâni,
2. accesul gratuit la biblioteca documentară din acest imobil,
3. facilitarea accesului gratuit la infrastructura de cercetare specifică și la celelalte
biblioteci specializate din cadrul UBB,
4. asigurarea contactelor științifice cu resursa umană din cadrul UBB și CST,
5. oferirea unui spațiu de publicare a rezultatelor proiectului cercetării în publicațiile
UBB și/sau ale Centrului de Studii Transilvane (după parcurgerea formalităților
de peer-review specifice fiecărei publicații).
6. În funcție de fondurile atrase de UBB sau CST pentru acest program de burse prin
sponsorizări interne sau externe, bursierului i se poate atribui și o diurnă în lei
(RON) pentru întreaga perioadă petrecută la Cluj-Napoca, dar care nu va depăși
însă cuantumul salariului minim pe economie din acel moment, și care se
înmânează bursierului cu prilejul începerii stagiului de bursă.

-

IV.

Bursierul are obligația de a se întâlni periodic cu specialiștii din cadrul UBB și CST
pentru consultări și pentru a prezenta progresul cercetării, precum și obligația de a
susține minim o conferință publică pe durata stagiului, la o dată stabilită în comun de
bursier și Comitetul științific de acordare a burselor
Dispoziții finale:

Prezenta Procedură a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administrație al UBB din 29
ianuarie 2018 şi a ședinței Senatului UBB din 12.02.2018 și intră în vigoare începând cu luna
aprilie 2018.

