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REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE
al Academiei Claudiopolitane
a Universității Babeș‐Bolyai
-

Aprobat de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 15.479/19.10.2020 -

CAPITOLUL I. Dispoziții generale
Art. 1. Colegiul Studențesc de Performanță Academică (CSPA) devine Academia
Claudiopolitana (în continuare, Academia).
Art. 2. Academia funcționează ca structură separată în cadrul Institutului STAR-UBB (în
continuare Institut), iar activitățile ei sunt coordonate direct de conducerea executivă a
Institutului.
Art. 3. Sediul Academiei: sala 216 din Căminul Studențesc Sport XXI, Str. Pandurilor nr.
7, Cluj‐Napoca.
Art. 4. Academia are o siglă proprie aprobată de Consiliul (Board-ul) Institutului StarUBB, la propunerea conducerii executive a Institutului.
Art. 5. Academia dispune de un buget anual propus de conducerea executivă a
Institutului Star-UBB, avizat de Board-ul Institutului și aprobat de Consiliul de
Administrație al Universității. La stabilirea bugetului anual se ia în considerare
cuantumul burselor speciale pentru activitate științifică, sportivă sau cultural-artistică,
precum și posibilitățile financiare ale universității. Bugetul Academiei Claudiopolitane
sprijină activitățile de performanță ale studenților care sunt membrii ei.
CAPITOLUL II. Misiune
Art. 6. Misiunea Academiei este aceea de a crea pentru studenții Universității BabeșBolyai un cadru adecvat:
a) de

stimulare

a

valențelor

excelenței în

cercetarea

științifică

transdisciplinară cu un grad ridicat aplicativ;
b) de perfecționare a muncii în echipă;
c) de perfecționare și valorificare a pregătirii profesionale și academice;
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inter‐

și

d) de stimulare a implicării în activități de voluntariat orientate spre societate.
Art. 7. Obiectivele Academiei sunt:
a) Crearea cadrului instituțional și organizatoric complementar de perfecționare și
valorificare a pregătirii profesional‐științifice și academice a studenților cu
rezultate deosebite, prin cercetare fundamentală și aplicativă inter‐ și
transdisciplinară, relevantă în raport cu nevoile societății, contribuind astfel la
implementarea programelor STEM+ în cadrul UBB;
b) Facilitarea accesului studenților cu performanțe deosebite, selectați în Academie,
la resurse financiare și logistice din partea Universității și a colaboratorilor cu
potențial de susținere a activităților Academiei;
c) Stimularea relațiilor de colaborare academică și de cercetare a Academiei, cu
structuri similare din alte universități și cu diverse instituții de cercetare;
d) Implicarea membrilor Academiei, prin forme specifice, complementare celor din
facultăți, în creșterea calității actului de învățământ și de cercetare;
e) Promovarea, pe toate căile, a multiculturalismului și a valorilor europene.
CAPITOLUL III. Activitățile Academiei
Art. 8. Activitățile Academiei sunt:
a) sprijinirea activităților de cercetare studențești cu caracter inter- și transdisciplinar;
b) organizarea de conferințe, ateliere și mese rotunde științifice, cursuri de formare
continuă în vederea promovării intelectuale și profesionale a membrilor săi;
c) facilitarea cooperării interne și internaționale cu instituții publice și mecanisme
private, asociații sau alte fundații, care au scopuri comune sau asemănătoare
Academiei.
Art. 9. Activitățile membrilor Academiei sunt:
a) derularea activității de cercetare în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse și a
standardelor de performanță.;
b) comunicarea rezultatelor proiectelor de cercetare la manifestări științifice;
c) publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate;
d) organizarea și susținerea de ateliere și mese rotunde mono‐ sau interdisciplinare.
e) prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul Conferinței Interdisciplinare
organizate de Institutul STAR-UBB;
f) participarea la evenimentele organizate de către Institutul STAR-UBB.
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CAPITOLUL V. Membrii Academiei
Art. 10. Membrii Academiei sunt studenți înmatriculați la nivel licență sau master, la
învățământ cu frecvență, care:
a) au absolvit cel puțin un an la nivel licență;
b) sunt integraliști;
c) au fost admiși în Academie pentru anul universitar curent.
Art. 11. Un student deține calitatea de membru al Academiei doar pe perioada unui an
universitar, iar ulterior poate redeveni membru, în urma unui nou concurs, în condițiile
detaliate în prezentul Regulament de funcționare.
Art. 12. Studentul membru al Academiei nu poate beneficia simultan de sprijinul
Academiei și de bursă specială pentru activitate științifică, sportivă sau cultural-artistică.
Art. 13. Drepturile studentului membru al Academiei:
a) de a participa la toate activitățile organizate de Academie;
b) de a propune/organiza activități, conform obiectivelor specificate în prezentul
Regulament de funcționare;
c) de a primi sprijin din partea Academiei pentru activitățile de performanță
academică pe bază de competiție.
Art. 14. Obligațiile studentului membru al Academiei:
a) de a respecta Regulamentul Academiei;
b) de a participarea la cel puțin 75% din activitățile ale Academiei;
c) să realizeze un proiect științific de natura inter/transdisciplinară, pe care să îl
prezinte la o sesiune științifică din țară sau străinătate și/sau să îl trimită spre
publicare cu accept de confirmare.
CAPITOLUL IV. Admiterea
Art. 15. Admiterea se realizează prin competiție, pe baza criteriilor și pe baza calendarului
stabilit de Conducerea executivă a Institutului STAR-UBB, cu avizul Board-ului
Institutului Star-UBB și cu aprobarea Consiliului de Administrație al UBB.
Art. 16. Alocarea numărului de locuri pe fiecare linie de studiu (română, maghiară și
germană) se face anual, de către Board-ul Institutului STAR-UBB, la propunerea
conducerii executive a Institutului, conform ponderii liniilor de studiu în structura
multiculturală a Universității și în conformitate cu strategia de cercetare a UBB, cu
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minimum 3 locuri pentru fiecare linie de studiu.
Art. 17. Comisia de Admitere a Academiei este alcătuită din conducerea executivă a
Institutului.
Art. 18. Fiecare linie de studiu din cadrul Academiei își organizează procesul de admitere
în limba proprie.
CAPITOLUL VII. Dispoziții finale
Art. 19. Dispozițiile prezentului regulament pot fi modificate, cu avizul Board-ului
Institutului STAR-UBB, la propunerea conducerii executive a Institutului și a
prorectorului responsabil pentru coordonarea Institutului, precum și cu aprobarea
Senatului Universității Babeș‐Bolyai.
Art. 20. La momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Statutul
Colegiului Studențesc de Performanță Academică al Universității Babeș-Bolyai adoptat
prin Hotărârea Senatului UBB nr. 13500/18.07.2017, precum și Regulamentul de
funcționare al Colegiului Studențesc de Performanță Studențească al Universității BabeșBolyai adoptat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 3860/11.03.2019.

Președinte
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
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