
Anexa nr. 6 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU 
ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

A. Definire 
Art. 1. Bursa de creaţie cultural-artistică se acordă studenţilor care au o activitate 
universitară şi de creaţie culturală şi/sau artistică foarte bună şi au înregistrat performanţe 
meritorii în aceste tipuri de activităţi vocaţionale. Bursa de creaţie cultural-artistică este 
destinată susţinerii materiale a studenţilor de excelenţă, angrenaţi în realizarea unui 
proiect cultural-artistic. 
Art. 2. Bursa de creaţie cultural-artistică se acordă: 
- studenţilor de la nivel licenţă (începând cu anul II) şi masteranzilor (începând cu anul I); 
- pentru un semestru, cu excepţia anilor terminali de la ciclul licenţă respectiv master 

care beneficiază de bursă până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor din 
prima sesiune prevăzută în structura anului universitar în curs. 

- numai o singură dată pe parcursul unui ciclu de studii, adică o singură dată la nivel 
_ licenţă şi o singură dată la nivel master. 

Art. 3. Universitatea Babeş-Bolyai îşi propune să aloce anual un număr de 6 burse de 
creaţie artistică. Numărul şi cuantumul bursei se stabileşte de către Consiliul de 
Administraţie şi se aprobă de către Senat. 

B. Procedura de selecţie a bursierilor 
Art. 4. Procedura de acordare a bursei de creaţie cultural-artistică se declanşează prin 
întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă: 
a. cererea de acordare a bursei; 
b. descrierea proiectului cultural-artistic care se va constitui într-un produs cultural sau 

artistic (livrabil) redactat în limba română; 
c. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de creaţie cultural-artistică; 
d . un CV al candidatului care să includă informaţii relevante cu privire la activitatea de 

creaţie cultural-artistică anterioară. 

e. copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile, manifestările 
sau festivalurile cultural-artistice la care a participat; 

Art. 5. Dosarele se depun la facultate la o dată care 
Calendarul de desfăşurare a procedeului de acordare 
respectiv. 

se comunică solicitantilor în 
' 

a burselor pentru semestrul 

Secretariatele facultăţilor înaintează Comisiei de evaluare a proiectelor de creaţie cultural
artistică dosarele candidaţilor împreună cu lista studenţilor eligibili. Comisia analizează 
dosarele şi stabileşte clasamentul final pe care îl transmite facultăţilor pentru a fi afişat. 
Art. 6. Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la secretara comisiei în termen de 3 zile 
lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Rezolvarea acestora intră în competenţa Comisiei de 
evaluare a burselor speciale pentru activitatea cultural-artistică şi se soluţionează în 
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termen de 5 zile lucrătoare de la momentul încheierii perioadei de depunere a 
contestaţiilor. 

C. Contractarea bursierilor 
Art. 7. Beneficiarul unei burse de creatie cultural-artistică semnează un contract de 

' 
finanţare valabil pe perioada unui semestru universitar în care s-a înscris în competiţie. 
Art. 8. Bursa se acordă pentru un semestru. 
Art. 9. Bursierii din ultimul an de studiu beneficiază de bursă exclusiv până la susţinerea 
examenului de finalizare a studiilor din prima sesiune prevăzută în structura anului 
universitar în curs. 

D. Obligaţiile bursierilor 
Art. 10. Sub îndrumarea coordonatorului ( care poate fi un cadru didactic titular al UBB, 
cu experienţă în domeniul cultural-artistic), bursierul lucrează la produsul asumat, 
angajându-se să îl definitiveze şi să îl prezinte publicului până la încheierea perioadei 
contractuale. Produsul cultural-artistic poate fi o expoziţie, piesă de teatru, performance, 
manuscris (scenariu, operă literară, eseuri), producţie video, instalaţie, film de 
scurtmetraj, sound design sau altă · formă de creaţie artistică cuprinsă în cadrul 
specializărilor oferite de Universitatea Babeş-Bolyai. 
Art. 11. Întocmeşte Raportul final care cuprinde rezumatul realizărilor şi va fi însoţit de o 
documentaţie scrisă, vizuală, fotografică, auditivă (conform specificului domeniului) a 
produsului artistic realizat. Raportul va fi avizat de conducător şi de comisia de specialişti 
din facultate. 

E. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului. 
Art.12. La încheierea perioadei de acordare a bursei cultural-artistice, beneficiarul 
întocmeşte şi înaintează Comisiei de acordare a burselor speciale pentru activitatea 
cultural-artistică dosarul de finalizare a bursei care va conţine: a. documente doveditoare 
cu privire la producţia şi distribuţia creaţiei cultural-artistice; b. raportul final (format 
liber) vizat de coordonator. 

F. Dispoziţii finale 
Art. 13. Dacă au fost îndeplinite angajamentele din contract, beneficiarilor burselor 
cultural-artistice li se atribuie de către UBB Diplome de excelenţă în activităţi de creaţie 
cultural-artistice studenţeşti. 
Art. 14. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract, beneficiarul este obligat 
să returneze sumele încasate ca bursă de creaţie cultural-artistică, iar cadrul didactic 
îndrumător nu va mai putea activa ca mentor pentru o propunere de bursă de acelaşi tip, 
pentru următorii trei ani. 
Art. 15. Câştigătorii burselor cultural-artistice şi coordonatorii acestora fac parte 
dintr-un colegiu virtual de excelenţă, semnalizat pe websiteul UBB. 
Art. 16. Prezenta metodologie pentru acordarea burselor cultural-artistice intră în 
vigoare la data adoptării de către Senatul UBB. 
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Anexa 6.1 

Criteriile de acordare a bursei de creatie cultural-artistică sunt: 
' 

1. relevanţa cultural-artistică a proiectului de creaţie propus; 
2. documentarea proiectului în raport cu tendinţe artistice şi culturale contemporane; 
3. impactul produsului final în mediul cultural şi artistic naţional, dar mai ales 

internaţional; 

4. existenţa unui plan de lucru şi a unui calendar al activităţilor în cadrul proiectului; 
5. realizări anterioare de prestigiu în domeniul cultural-artistic (cf. CV); 
6. îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (30 

credite/ semestru). 

Notă: Pentru fiecare dintre criterii se acordă câte 20 de puncte (total 100 puncte), criteriul 

6 fiind obligatoriu pentru eligibilitatea candidatului (fără punctaj). 
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