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Metodologia de implementare a
Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenții

înmatriculați la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă
la Universitatea Babeş-Bolyai

pentru anul universitar 2017-2018

Art 1. În anul universitar 2017-2018 vor beneficia de burse studenții înmatriculați înanul I de studiu la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.
Art 2. Bursele de performanță și cele speciale (de excelență) se acordă semestrial și voravea un cuantum de 600 de lei.
Art 3. Un student care urmează în paralel un program IF și unul ID şi/sau IFR nu poateprimi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare saucare se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Bursele speciale (de excelenţă)și cele de performanță pentru studenții ID și IFR nu se exclud reciproc însă.
Art 4. Repartizarea burselor pe facultăți și programe de studii sunt prezentate în Anexa
nr. 1.
Art 5. Plata burselor se va face printr-un singur transfer, în luna ulterioară celei în carese certifică obținerea bursei.
Art 6. Pentru anul universitar 2017-2018, fondul de burse este asigurat în exclusivitatedin resursele CFCIDFR.

Partea I: Acordarea burselor de performanță

Art 7. Condiţia de bază pentru obţinerea unei burse de performanță acordate de cătreUBB prin CFCIDFR este ca studentul să fie “integralist”. Studentul “integralist” estestudentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru caresolicită bursă minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit celoralese de student pentru semestrul precedent, prevăzute în contractul de studiu. În cazulfacultăţilor la care, pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va ficonsiderat “integralist” dacă obţine numărul de credite pentru toate disciplineleobligatorii și opționale prevăzute în planul de învățământ pentru acel semestru.Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calculpentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei.
Art 8. Criterii de atribuire(a) Media semestrială se calculează prin ponderarea notelor obţinute în semestrul încauză cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărulde credite total al semestrului în cauză.
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(b) Media minimă pentru obținerea bursei de performanță este 8.00.(c) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luateîn considerare în ordinea următoare:
o nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistăse va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multecredite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. In situaţiaîn care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua înconsiderare toate aceste materii (media aritmetică a notelor);
o media pe semestrul precedent; în cazul studenților din anul I, nivel licențăși nivel master, media de admitere este echivalentul mediei pe semestrulprecedent.(d) Studenții care îndeplinesc condiția de integralist, ierarhizați în ordineadescrescătoare a mediilor și departajați conform criteriilor prezentate anterior șicare se încadrează în limita numărului maxim de burse repartizate fiecăruiprogram de studiu sunt declarați ”bursieri”, iar ceilalți ”potențiali bursieri”.

Art 9. Procesul de acordare a burselor în cadrul UBB se desfășoară conform graficuluiprezentat în Anexa nr. 2.
Art 10. Dosarul pentru obținerea bursei de performanță.(a) studentul va depune un dosar cu următoarele documente:

 Cerere tip pentru acordarea bursei (Anexa nr. 3)
 Copie după actul de identitate (buletin, carte de identitate sau pașaport)
 Extras de cont deschis pe numele persoanei care solicită bursa, din care sărezulte titularul și codul IBAN, în original cu semnătura băncii sau extrasde cont obținut prin internet banking.(b) Dosarul se depune la secretariatul ID/IFR al Facultății/ Departamentului caregestionează programul de studii, atât electronic cât și fizic. În prima fază, laafișarea listei cu studenții beneficiari ai bursei de performanță, studentul depunedocumenetele solicitate semnate și scanate, în format electronic prin email.(c) Dacă studentul declarat bursier nu depune – electronic în prima fază și apoi fizicla secretariat - în termenul prezăvut de prezenta Metodologie dosarul pentruacordarea bursei de performanță (conform Anexei 2) își pierde dreptul la bursăpentru semestrul în cauză.

Art 11. Acordarea burselor de performanță se realizează de către Comisia de acordare
a burselor la nivel de Program de studiu ID/IFR.(a) Componența acestei comisii este:
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 Președintele comisiei - Directorul de studii ID/IFR în gestionarea căruiaintră programul de studii;
 Membru al comisiei - Responsabilul de program ID/IFR. În cazul în careDirectorul de studii ID/IFR are și calitatea de Responsabil atunci se poatenumi în comisie un alt Responsabil de studii ID/IFR dinDepartament/Facultate în măsura în care există un cadru didactic titular laprogramul de studii în cauză.
 Secretar al comisiei – Secretara ID/IFR a programului de studii(b) Responsabilitățile comisiei:
 Întocmirea listei cu toți studenții de la ID/IFR care îndeplinesc toatecondițiile pentru acordarea burselor, în ordinea descrescătoare a mediilormenționându-se în dreptul studentului ”Bursier” dacă studentul seîncadrează în limita locurilor aprobate și atribuite programului de studiuși respectiv ”Potențial bursier” pentru ceilalți studenți conform modeluluiprezentat în Anexa nr. 4. Datele necesare întocmirii listei vor fi furnizatede secretariatul facultății.
 Afișarea listei, atât fizic la panourile secretariatului, cât și electronic pe site-ul facultății și pe site-ul elearning.ubbcluj.ro;
 Stabilirea locației și a persoanei care se va ocupa de înscrierea studenților;
 Analiza dosarelor depuse și întocmirea listei finale. În cazul în care dupăscurgerea primei perioade de înscriere se constată că din diverse motive(de ex. studentul declarat ”Bursier” nu și-a depus dosarul, a renunțat labursă în favoarea altei burse acordate de instituție etc.) numărul debursieri este mai mic decât numărul maxim de burse acordate programuluide studiu în cauză se întocmește o nouă listă cu studenții ”bursieri”,incluzâd pe listă studenții care au obținut următoarele medii în ordineadescrescătoare a lor declarați în prima fază ”potențial bursier”.
 Arhivarea dosarelor depuse de studenți.
 Analizează și soluționează contestațiile primite.
 Transmiterea către CFCIDFR a listei finale cu studenții bursieri (Anexa nr.

5). În cazul în care există mai multe programe de studii arondate aceluiașiDepartament, se va întocmi o singură listă centralizatoare cu toți studențiibursieri.(c) Pentru anul universitar 2017-2018 comisiile sunt prezentate în Anexa nr. 6
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Art 12. Consiliul de Conducere al CFCIDFR aprobă anual Comisia de analiză, evaluare a
dosarelor şi atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR.(a) Componența comisiei:

 Președintele comisiei – Prorectorul responsabil cu învățământul ladistanță și cu frecvență redusă;
 Membru al comisiei – Directorul General al CFCIDFR;
 Membri ai comisiei – 2 dintre Directorii de studii ID/IFR din universitatedesemnați de Conducerea CFCIDFR
 Prefectul studenților UBB(b) Responsabilitățile comisiei:
 Propune actualizări ale Regulamentului Universităţii de atribuire aburselor în baza propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilorlegislative referitoare la acordarea burselor pentru studenți;
 Monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit lanivelul Consiliului de Conducere al CFCIDFR;
 Aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate/departament;
 Analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate.

(c) Pentru anul universitar 2017-2018 comisia este prezentată în Anexa nr. 7

Partea a II-a: Acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică

Art 13. Bursele speciale pentru activitatea științifică (de excelență) pentru studenții IDși IFR se acordă semestrial, respectând însă aceleași principii de evaluare și acordareprecum bursele de același tip pentru studenții de la învățământ cu frecvență (IF), conformRegulamentului privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică laUniversitatea Babeş-Bolyai (anexa 5 la Regulamentul privind acordarea burselor pentrustudenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă 2017-2018) cu următoarele precizări:a. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă studenților de la nivellicență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I) cuexcepția anilor terminali. Bursa se acordă pe perioada unui an academic,plata făcându-se în două tranșe egale: la sfârșitul semestrului I și respectivII.
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b. Un student poate beneficia de acest tip de bursă numai o singură dată peparcursul studiilor;c. Numărul și cuantumul acestor burse este prezentat în Anexa nr. 8;d. Graficul de desfășurare al procesului de acordare a burselor specialepentru activitatea științifică este prezentat în Anexa nr. 9;e. Cererea de acordare a bursei trebuie semnată de către student și directorulde studii al programului la care este înmatriculat studentul;f. În procesul de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică lastudenții ID/IFR, atribuțiile și responsabilitățile principale vor reveniDirectorului de studii ID/IFR și Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor şi
atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR care înlocuiește comisiile la nivel defacultăți;g. Dosarul se depune la Secretariatul ID/IFR al programului de studii,conform Graficului prezentat în Anexa nr. 9. Conducerea CFCIDFRorganizează o sesiune pentru susținerea publică a proiectelor de cercetareîn fața Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la
nivelul CFCIDFR.
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Anexa 1 Repartizarea numărului de burse pe facultăți și programe de studii
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Anexa 2
Graficul de desfășurare a procesului de acordarea burselor de performanță pentru anul universitar 2017-2018

semestrul IIntervalcalendaristic Activitatea Responsabil
Octombrie-Noiembrie 2017 Constituirea comisiilor pentru acordareaburselor CFCIDFR
26 februarie 2018 –2 martie 2018 Întocmirea listelor cu mediile studenţilorintegralişti.Afișarea listelor cu studenții ”bursieri” și„potențiali bursieri”.

Secretariatul facultății - SecretaraID/IFR a programului de studiuDirectorul de studii ID/IFR
5 martie 2018 – 9martie 2018 Depunerea dosarelor pentru obținereabursei în varianta electronică: cusemnăturile în original, scanate șiexpediate prin email.

Secretara ID/IFR a programului destudiu
5 martie 2018 – 16martie 2018 Depunerea dosarelor pentru obținereabursei în original la secretariatul ID/IFR alprogramului de studii.

Secretara ID/IFR a programului destudiu
12 martie 2018 Întocmirea listelor centralizatoare privinddosarele depuse Secretara ID/IFR a programului destudiuDirectorul de studii ID/IFR12 martie 2018 * Reafișarea listei cu studenții bursieri, dacăîn perioada anterioară de înscrieri nu s-audepus numărul maxim de dosare

Secretara ID/IFR a programului destudiuDirectorul de studii ID/IFR13 martie 2018 – 14martie 2018 Primirea contestaţiilor. Acestea se depun lasecretariat  scanat prin email și fizic. Secretara ID/IFR a programului destudiu15 martie 2018 Analiza contestaţiilor și afișarearezoluțiilor la contestații Comisia de acordare a burselor  lanivel de Program de studiuID/IFR.15 martie 2018 – 16martie 2018 * Depunerea dosarelor pentru obținereabursei în varianta electronică: cusemnăturile în original, scanate șiexpediate prin e-mail.
Secretara ID/IFR a programului destudiuDirectorul de studii ID/IFR

19 martie 2018 – 20martie 2018 Întocmirea listelor cu studenţii bursieri șitransmiterea acestora către CFCIDFR Comisia de acordare a burselor  lanivel de Program de studiuID/IFR.21 martie 2018 – 23martie 2018 Întocmirea listelor finale cu studențiibursieri și aprobarea lor de către Comisia Comisia de  analiză, evaluare adosarelor şi atribuire a burselor lanivelul CFCIDFR
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de  analiză, evaluare a dosarelor şi atribuirea burselor la nivelul CFCIDFR Secretariatul CFCIDFR
23 martie 2018 Transmiterea listelor finale de burse,aprobate de către Comisia de  analiză,evaluare a dosarelor şi atribuire a burselorla nivelul CFCIDFR către Direcţia GeneralăAdministrativă – Serviciul Social.

Secretariatul CFCIDFR

26 martie 2018 – 6aprilie 2018 Întocmirea bazei de date cu studenţiiBursieri Direcţia Generală Administrativă –Serviciul Social.26 martie 2018 – 6aprilie 2018 Întocmirea statelor de plată şitransmiterea acestora către DirecţiaFinanciar-Contabilă
Direcţia Generală Administrativă –Serviciul Social.

26 martie 2018 – 6aprilie 2018 Virarea burselor pe carduri Direcţia Financiar-Contabilă* Numai dacă este cazul
semestrul IIIntervalcalendaristic Activitatea Responsabil

10 septembrie 2018– 14 septembrie2018
Întocmirea listelor cu mediile studenţilorintegralişti.Afișarea listelor cu studenții ”bursieri” și„potențiali bursieri”.

Secretariatul facultății - SecretaraID/IFR a programului de studiuDirectorul de studii ID/IFR
17 septembrie 2018– 19 septembrie2018

Depunerea dosarelor pentru obținereabursei în varianta electronică: cusemnăturile în original, scanate șiexpediate prin email.
Secretara ID/IFR a programului destudiu

17 septembrie 2018– 26 septembrie2018
Depunerea dosarelor pentru obținereabursei în original la secretariatul ID/IFR alprogramului de studii.

Secretara ID/IFR a programului destudiu
20 septembrie 2018 Întocmirea listelor centralizatoare privinddosarele depuse Secretara ID/IFR a programului destudiuDirectorul de studii ID/IFR20 septembrie 2018* Reafișarea listei cu studenții bursieri, dacăîn perioada anterioară de înscrieri nu s-audepus numărul maxim de dosare

Secretara ID/IFR a programului destudiuDirectorul de studii ID/IFR20 septembrie 2018– 21 septembrie2018
Primirea contestaţiilor. Acestea se depun lasecretariat  scanat prin email și fizic. Secretara ID/IFR a programului destudiu
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24 septembrie 2018 Analiza contestaţiilor și afișarearezoluțiilor la contestații Comisia de acordare a burselor  lanivel de Program de studiuID/IFR.24 septembrie 2018– 25 septembrie2018 *
Depunerea dosarelor pentru obținereabursei în varianta electronică: cusemnăturile în original, scanate șiexpediate prin e-mail.

Secretara ID/IFR a programului destudiuDirectorul de studii ID/IFR
26 septembrie 2018 Întocmirea listelor cu studenţii bursieri șitransmiterea acestora către CFCIDFR Comisia de acordare a burselor  lanivel de Program de studiuID/IFR.27 septembrie 2018 Întocmirea listelor finale cu studențiibursieri și aprobarea lor de către Comisiade  analiză, evaluare a dosarelor şi atribuirea burselor la nivelul CFCIDFR

Comisia de  analiză, evaluare adosarelor şi atribuire a burselor lanivelul CFCIDFRSecretariatul CFCIDFR28 septembrie 2018 Transmiterea listelor finale de burse,aprobate de către Comisia de  analiză,evaluare a dosarelor şi atribuire a burselorla nivelul CFCIDFR către Direcţia GeneralăAdministrativă – Serviciul Social.
Secretariatul CFCIDFR

1 octombrie 2018 –12 octombrie 2018 Întocmirea bazei de date cu studenţiiBursieri Direcţia Generală Administrativă –Serviciul Social.1 octombrie 2018 –12 octombrie 2018 Întocmirea statelor de plată şitransmiterea acestora către DirecţiaFinanciar-Contabilă
Direcţia Generală Administrativă –Serviciul Social.

1 octombrie 2018 –12 octombrie 2018 Virarea burselor pe carduri Direcţia Financiar-Contabilă
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Anexa 3 Cerere pentru acordarea bursei de performanță
Secretariatul Facultăţii de_________________________Confirmăm datele referitoare la înmatriculare,Numele şi prenumele angajatului UBB: _______________Semnătura angajatului UBB:_______________________Data:____________________

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a),______________________________________, student(ă) la ID/IFR al (a) Facultăţii de_____________________________________________________, specializarea ______________________________linia destudiu______________________ în anul ______ de studiu, nr. matricol __________, media__________, număr decredite________,CNP_____________________________, BI/ CI seria________, nr.______________,rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2017 - 2018, a bursei de performanțăAm luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca virează bursele în conturilepersonale de card.
 am cont de card, nr.___________________________________________, deschis la Banca____________________________
 nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa  va fi aprobat, voi deschideun cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de înregistrare, numărulacestuia şi banca la care a fost deschis.Declar pe propria răspundere că:

 Nu mai beneficiez de alte burse în cadrul universității;
 datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că  declararea falsă a acestora atragepierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.

Data Semnătura,
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Anexa 4 Model tabel nominal afișare rezultate
Facultatea deProgramul de studiu:Forma de învățământ:Anul de studiu: I

TABEL NOMINALcu studenții declarați Bursieri și potențiali bursieriai bursei de PERFORMANȚĂ pe semestrul ___, anul universitar 2017-2018Nr.crt. Numele și prenumele Observații
1 Bursier*2 Bursier3 Potențial bursier

* Calitatea de bursier este condiționată de obligativitatea depunerii documentelor, pe bază desemnătură proprie și în termenul prevăzut de prezenta Metodologie
Comisia de acordare a burselor la nivelul programului de studiu,Președinte,Director de studii ID/IFR – Prof.univ.dr._______________Membru,Responsabil program de studiu – Prof.univ.dr. _____________,Secretar,Secretară ID/IFR __________________
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Anexa 5
Facultatea de______________Departamentul1:

TABEL NOMINAL CENTRALIZATORcu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANȚĂ pe semestrul ___, anul universitar 2017-2018
Nr.crt. Numele și prenumele Specializarea/Anul / Linia destudiu

Forma deînvățământ Media / Nr.credite Cuantum bursă(lei)
ID sau IFR 600.00

Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi
atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR.Președinte:Prorectorul responsabil cu învățământul ladistanță și cu frecvență redusă – Conf.univ.dr.Cristian Marius LITAN
Membri:Directorul General CFCIDFR – Conf.univ.dr.Vincențiu Andrei VEREȘDirector de studii - Prof.univ.dr. __________Director de studii - Prof.univ.dr. __________Prefectul studenților din UBB CătălinHădadea __________

Comisia de acordare a burselor la nivelul
programului de studiu,Președinte,Director de studii ID/IFR –Prof.univ.dr._______________Membru,Responsabil program de studiu –Prof.univ.dr. _____________,Secretar,Secretară ID/IFR __________________
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Anexa 6
Comisiile de acordare a  burselor de performanță

pentru studenții ID-IFR, pe facultăți și programe de studii
pentru anul universitar 2017-2018

1. Facultatea de Științe Economice si Gestiunea AfacerilorCOMISIA 1 (toate programele de studiu)Președinte: Conf.univ.dr. Victor MULLERMembri: Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEUConf.univ.dr. Roxana STEGEREANConf.univ.dr. Flavius-Ioan ROVINARULect.univ.dr. Vasile Daniel CARDOȘLect.univ.dr. Maria-Luiza SOUCALect.univ.dr. Cristian BOLOGAAsist.univ.dr. Imre SZEKELYSecretar: Vasilica TODORUȚ
2. Facultatea de DreptCOMISIA 1 – (Drept)Președinte: Lect.univ.dr. Sergiu GOLUBMembru: Conf.univ.dr. Dan-Andrei POPESCUSecretar: Narcisa SCROBOTA

3. Facultatea de Studii EuropeneCOMISIA 1 (Relații internaționale și studii europene)Președinte: Lect.univ.dr. Monica BURCĂ-VOICUMembru: Lect.univ.dr. Mihaela OPRESCUSecretar: Dorina LUCA
4. Facultatea de Psihologie si Științe ale EducațieiCOMISIA 1 (Psihologie – română)Președinte: Lect.univ.dr. Sebastian PINTEAMembru: Lect.univ.dr. Silviu MATUSecretar: Livia DOBROTĂCOMISIA 2:  (Psihologie – maghiară)Președinte: Conf.univ.dr. Szidonia KISSMembru: lect.univ.dr. Eniko BATIZSecretar: Ildiko SIMONCOMISIA 3: (Pedagogia învățământului primar și preșcolar – română);(Cluj și extensii)Președinte: Lect.univ.dr. Dana JUCANMembru: Prof.univ.dr. Ion ALBULESCUSecretar: Cristina BANCIUCOMISIA 4: (Pedagogia învățământului primar și preșcolar – maghiară)Președinte: Lect.univ.dr. Noemi BIRTA-SZEKELY



16

Membru: lect.univ.dr. Imre PENTEKSecretar: Eniko SÂMPETREANCOMISIA 5: (Psihopedagogie specială)Președinte: Conf.univ.dr. Andrea HATHAZIMembru: lect.univ.dr. Marian PĂDURESecretar: Mirela MOTEOCCOMISIA 6: (Consiliere școlară și asistență psihopedagogică )Președinte: Lect.univ.dr. Dana JUCANMembru: Prof.univ.dr. Ion ALBULESCUSecretar: Cristina BANCIU
5. Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăCOMISIA 1: (Asistență socială - română)Președinte: Conf.univ.dr. Adina REBELEANUMembru: Conf.univ.dr. Bela SZABOSecretar: Florina DEMIANCOMISIA 2: (Asistență socială - maghiară)Președinte: Conf.univ.dr. Bela SZABOMembru: Conf.univ.dr. Adina REBELEANUSecretar: Florina DEMIAN

6. Facultatea de Istorie şi FilosofieCOMISIA 1 (Istorie – română)Președinte: Prof.univ.dr. Toader NICOARĂMembru: Dr. Gheorghe NEGUSTORSecretar: Lavinia MIRONCOMISIA 2 (Filosofie)Președinte: Conf.univ.dr. Andrei BERESCHIMembru: Lect.univ.dr. Mihai MAGASecretar: Loredana NEMETHCOMISIA 3 (Managementul securității în societatea contemporană)Președinte: Lect.univ.dr. Ioan MANCIMembru: Drd. Raul DĂNCUȚĂSecretar: Lavinia MIRON
7. Facultatea de Științe Politice si AdministrativeCOMISIA 1 (Comunicare și relații publice)Președinte: Prof.univ.dr. Delia-Cristina BĂLAȘMembru: Prof.univ.dr. Flaviu Călin RUSSecretar: Tabita CADARCOMISIA 2 (Administrație publică – ID); (Cluj și extensii)Președinte: Conf.univ.dr. Raluca Ioana  ANTONIEMembru: Asist.univ.dr. Raluca Maria SUCIUSecretar: Cristina CIUPEICOMISIA 3 (Administrație publică – IFR)
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Președinte: Conf.univ.dr. Raluca Ioana  ANTONIEMembru: Lect.univ.dr. Ciprian TRIPONSecretar: Cristina CIUPEI
8. Facultatea de BusinessCOMISIA 1 (Administrarea afacerilor)Președinte: Conf.univ.dr. Marius-Dan GAVRILETEAMembru: Conf.univ.dr. Valentin TOADERSecretar: Claudia HUSZAR

9. Facultatea de Educație Fizică și SportCOMISIA 1 (Educație fizică și sportivă)Președinte: Prof.univ.dr. Iosif ȘANDORMembru: Lect.univ.dr. Andraș ALMOȘSecretar: Dana POP
10. Facultatea de GeografieCOMISIA 1 (Geografia turismului)Președinte: Șef lucrări dr. Angelica PUȘCAȘMembru: Prof.univ.dr. Ștefan DEZSISecretar: Liliana MATEI

11. Facultatea de Biologie și GeologieCOMISIA 1 (Științele nutriției)Președinte: Conf.univ.dr. Corina ROȘIORUMembru: lect.univ.dr. Camelia LANGSecretar: Carmen Silvia BOCHIȘ
PRORECTOR, DIRECTOR GENERAL CFCIDFR,Conf.univ.dr. Cristian Marius LITAN Conf.univ.dr. Vincenţiu Andrei VEREŞ
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Anexa 7
Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor la nivelul CFCIDFR

Președintele comisiei,Prorectorul responsabil cu învățământul la distanță și cu frecvență redusăConf.univ.dr. Cristian Marius LITAN
Membri:Directorul General al CFCIDFR,Conf.univ.dr. Vincențiu Andrei VEREȘ
Director de studii,Prof.univ.dr. Andrian INCEU
Director de studii,Lect.univ.dr. Dana JUCAN
Prefectul studenților UBB,Student Cătălin HĂDADEA
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Anexa 8
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Anexa 9 Graficul de desfășurare a procesului de acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică pentru anul universitar 2017-2018
Intervalcalendaristic Activitatea Responsabil

Octombrie-Noiembrie 2017 Constituirea comisiilor pentru acordareaburselor CFCIDFR
5 martie 2018 – 16martie 2018 Depunerea dosarelor pentru obținereabursei speciale pentru activitatea științificăla secretariatul ID/IFR al programului destudii.

Secretara ID/IFR a programului destudiu
19 martie 2018 – 20martie 2018 Întocmirea listelor cu studenţii înscriși șitransmiterea acestora către CFCIDFR Comisia de acordare a burselor  lanivel de Program de studiuID/IFR.21 martie 2018 – 23martie 2018 Organizarea sesiunii de susținere publică aproiectelor de cercetare Comisia de  analiză, evaluare adosarelor şi atribuire a burselor lanivelul CFCIDFRSecretariatul CFCIDFR23 martie 2018 Transmiterea către Centrul pentruManagementul Cercetării Științifice(CMCS) a dosarelor de candidatură  însoțitede un proces verbal al clasamentuluistudenților

Secretariatul CFCIDFR

26 martie 2018 – 6aprilie 2018 Anunțarea rezultatelor Centrul pentru ManagementulCercetării Științifice26 martie 2018 – 6aprilie 2018 Finalizarea semnării contractelor definanțare Centrul pentru ManagementulCercetării Științifice


