
 

 

 

Către Decanatele Facultăților din Universitatea Babeș-Bolyai, 

 

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai organizează cea de-a noua ediție a Premiilor 

Excellentia. Proiectul își propune premierea studenților (nivel licență și masterat), studenților-

doctoranzi și cadrelor didactice, respectând principiul multiculturalității.  

Astfel, în semn de recunoștință pentru prestația didactică și științifică deosebită, pentru implicarea 

şi dedicarea dovedită în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, dorim să acordăm 

titlul de Profesor Excellentia câte unui cadru didactic universitar din fiecare facultate. De 

asemenea, pentru eforturile depuse în cercetare, pentru activitatea didactică, dar și pentru 

implicarea în viața studențească vom acorda titlul de Student Doctorand Excellentia câte unui 

student doctorand din fiecare școală doctorală. Similar, în semn de recunoaștere a performanţei 

academice deosebite şi a pasiunii dovedite pentru domeniul studiat, dorim să acordăm titlul de 

Student Excellentia câte unui student din cadrul fiecărei facultăți, respectând cele trei linii de studiu 

din cadrul Universității Babeș-Bolyai. 

 

Calendarul celei de-a noua ediții a Premiilor Excellentia este următorul:  

 

• 9-16 mai (ora 18:00): Nominalizarea cadrelor didactice universitare și a studenților 

(licență, masterat, doctorat), concomitent cu constituirea Comisiilor de Evaluare și 

stabilirea criteriilor de ierarhizare de către Comisia de Evaluare la nivel de facultate, acolo 

unde este necesar 

• 18-23 mai (ora 23:59): Depunerea documentelor necesare evaluării de către studenți 

(licență, masterat, doctorat) și cadrele didactice nominalizate 

• 24-27 mai (20:00): Întrunirea Comisiilor de Evaluare la nivel de facultate și evaluarea 

persoanelor nominalizate 

• 18-27 mai (ora 23:59): Votarea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice 

universitare 

 

Pe această cale dorim să adresăm atât invitația de a participa, alături de studenții și de cadrele 

didactice din facultatea dumneavoastră la sărbătoarea excelenței, cât și rugămintea de a sprijini 

acest proiect prin efectuarea demersurilor necesare selecției câștigătorilor.  

 

Selectarea câștigătorilor Premiilor Excellentia se va realiza în 3 etape:  

 

1. Nominalizaea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice universitare 

Timp de 8 zile, toți studenții (licență, masterat, doctorat) comunității Universității Babeș-Bolyai 

pot trimite nominalizări pentru fiecare categorie, completând formularul disponibil pe site-ul 



 

 

oficial CSUBB. Fiecare persoană va putea nominaliza maximum 2 persoane pentru fiecare 

categorie Excellentia (i.e. maximum 2 studenți, maximum 2 studenți doctoranzi, maximum 2 cadre 

universitare didactice) din facultatea în cadrul căreia este înmatriculată. 

Concomitent cu derularea procedurii de nominalizare, la nivelul fiecărei facultăți se va constitui o 

Comisie de Evaluare, alcătuită din: Prodecan (responsabil cu activitatea studenților sau cu cea de 

cercetare), Studentul Senator/Studenții Senatori (de la toate liniile de studiu existente în facultate) 

şi Studentul Cancelar. În cazul în care, în momentul afișării listei cu persoanele nominalizate, 

Studentul Senator/Studenții Senatori, Studentul Cancelar sau Prodecanul sunt nominalizarți sau 

nu pot fi prezenți din motive obiective, aceștia vor fi înlocuiți în Comisie de către un alt student 

membru al Consiliului Facultăţii, în urma desemnării de către BC CSUBB. În cazul în care 

Prodecanul este nominalizat, locul lui în Comisie va fi preluat de către un alt Prodecan sau de către 

unul dintre Directorii de Departament. În cazul apariției unor situaţii excepţionale, va fi consultat 

Consiliul Studenţilor. Scopul acestei Comisii este evaluarea studenților, studenților-doctoranzi și 

a cadrelor didactice nominalizate, utilizând grila de notare. Punctajul obținut de către fiecare 

persoană nominalizată se va adăuga ponderat procentului de voturi obținute de către respectiva 

persoană din numărul total de voturi exprimate în categoria în care a fost nominalizată. 

 

2. Procedura de vot 

Pentru fiecare facultate, toate persoanele nominalizate vor putea fi votate de către membrii 

comunității academice. Votul va fi organizat electronic, pe site-ul oficial CSUBB. 

 

3. Jurizarea studenților și a cadrelor universitare  

Comisia de Evaluare de la nivelul fiecărei facultăți va evalua dosarul de activitate al fiecărei 

persoane nominalizate, conform grilei de notare prezentată mai jos. Punctajul maxim acordat de 

comisie este de 100 de puncte, defalcat astfel:  

 

3.1. Studenți 

 

Studenți 

Media pe 

semestrul 

precedent 

(maximum 

20p) 

1. Media pe semestrul precedent între 8,50 și 8,99 – 5p 

2. Media pe semestrul precedent între 9,00 și 9,49 – 10p 

3. Media pe semestrul precedent între 9,50 și 9,74 – 15p 

4. Media pe semestrul precedent între 9,75 și 10 – 20p 



 

 

Activitate de 

cercetare 

(maximum 

40p)* 

1. Publicare carte de specialitate: 

Autor principal - 13 

Coautor - se împarte punctajul la numărul de autori* 

1. Articol publicat: 

Publicații internaționale 

Autor principal - 10 

Coautor - se împarte punctajul la numărul de autori 

Publicații naționale 

Autor principal - 9 

Coautor - se împarte punctajul la numărul de autori 

1. Sesiuni științifice/academice naționale/internaționale: 

Premiu - 8 

Mențiune - 7 

Participare** - 5 

1. Sesiuni științifice/academice organizate în cadrul UBB: 

Premiu - 6 

Mențiune - 5 

Participare - 3 

1. Alte tipuri de lucrări (incluse de Comisie) - maximum 3 puncte 

*Dacă se poate identifica contribuția fiecărui autor pe pagini, se împart cele 

13 puncte la numărul de pagini și se înmulțesc cu numărul de pagini ale cărui 

autor este candidatul. 

**Participare cu o lucrare de cercetare în cadrul unei sesiuni științifice de 

comunicări. 

Activitate de 

voluntariat 

(maximum 

40p)*  

1. Număr de organizații în care este implicat 

• 3p pentru fiecare structură / organizație (maxim 3 

structuri/organizații) 

Ex. structură: BSD, Voluntar UBB, CSUBB etc. 

1. Rolul pe care l-a avut în cadrul structurilor sau organizațiilor 

• 15p pentru fiecare poziție de coordonare sau conducere- 

președinte, vicepreședinte, secretar general, manager de 

departament, orice poziție  de coordonare sau conducere deținută 

în CSUBB conform ROF-ului (deținută minim 2 luni) 

1. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul proiectelor: 

• 2p Voluntar /  6p Coordonator / 10p Inițiator 

1. Alte activități (maxim 15p) 

5p - Organizarea și/sau coordonarea unor activități pentru studenți 

5p - Înființarea și/sau coordonarea unui club studențesc la nivelul 

facultății din care provine 

10p - Organizarea și/sau coordonarea unor workshop-uri/training-

uri/mese rotunde studențești 



 

 

Total: 100 de 

puncte 

 

* necesită documente justificative pentru întreaga activitate de cercetare, cât și de voluntariat 

realizate 

 

3.2. Studenți-doctoranzi 

 

Studenți doctoranzi 

Rezultatele obținute în urma 

evaluării activității didactice de 

către studenți 

(maximum 10p) 

Se ia în considerare media obținută în ultimul semestru 

predat (media seminariilor predate) 

Nota: 

3,51 - 4,00 – 3p 

4,01 - 4,50 – 5p 

4,51 - 4,74 – 7p 

4,75 - 5,00 – 10p 

Activitatea de cercetare 

(maximum 50p) 

În conformitate cu datele pe care facultatea le deține cu 

privire la activitatea cadrului didactic și a documentelor 

doveditoare transmise către Comisie (ex: platforma 

managementul cercetării) 

• Articole ISI 

• Articole BDI 

• Cărți de specialitate 

• Capitole în cărți de specialitate 

• Participare la conferințe 

*Fiecare Comisie va stabili punctajele aferente fiecărei 

categorii 

Activități extracurriculare 

organizate cu și pentru studenți 

(cercuri studențești, workshop-

uri, conferințe etc.) 

(maximum 40p) 

Punctajul aferent secțiunii se oferă în urma consultării 

CSF-urilor și/sau ONG-urilor din cadrul facultății 

(cluburile sau cercurile studențești pot fi consultate). 

Acestea vor elibera adeverințe/documente doveditoare. 

5p – Implicare în activitățile organizate de studenți 

10p – Facilitare workshop-uri/training-uri/mese rotunde 

studențești 

20p – Inițiatorul unor proiecte pentru studenți 

Total: 100 de puncte 
 

 

 



 

 

 

 

3.3. Cadre didactice universitare 

 

Cadre Didactice Universitare 

Rezultatele obținute în urma 

evaluării activității didactice de 

către studenți 

(maximum 25p) 

Se ia în considerare media obținută în ultimul semestru 

predat  (media activităților didactice predate) 

Nota: 

3,51 - 4,00 – 10p 

4,01 - 4,50 – 15p 

4,51 - 4,74 – 20p 

4,75 - 5,00 – 25p 

Activitatea de cercetare 

(maximum 30p) 

În conformitate cu datele pe care facultatea le deține cu 

privire la activitatea cadrului didactic și a documentelor 

doveditoare transmise către Comisie (ex: platforma 

managementul cercetării) 

• Articole ISI 

• Articole BDI 

• Cărți de specialitate 

• Capitole în cărți de specialitate 

*Fiecare Comisie va stabili punctajele aferente fiecărei 

categorii 

Activități extracurriculare 

organizate cu și pentru studenți 

(cercuri studențești, workshop-

uri, conferințe etc.) 

(maximum 45p) 

Punctajul aferent secțiunii se oferă în urma consultării 

CSF-urilor și/sau ONG-urilor din cadrul facultății 

(cluburile sau cercurile studențești pot fi consultate). 

Acestea vor elibera adeverințe/documente doveditoare. 

5p – Implicare în activitățile organizate de studenți 

10p – Facilitare workshop-uri/training-uri/mese rotunde 

studențești 

20p – Inițiatorul unor proiecte pentru studenți  

Total: 100 de puncte 
 

 

NB Punctajul aferent activității științifice va putea fi conferit doar pentru lucrări care au 

apărut sau care sunt acceptate și în curs de publicare, în perioada cuprinsă între afișarea 

listelor persoanelor nominalizate ale ediției anterioare și afișarea aferentă ediției curente, în 

publicații peer-reviewed sau în edituri care folosesc un academic review board.  

 

 



 

 

 

 

Formula de calcul a punctajului final al fiecărei persoane nominalizate este: 

 

Punctaj final = (Numărul de voturi / număr total de voturi) * 30%  + punctaj Comisie * 70% 

 

Numărul de voturi = indică numărul de voturi în favoarea unei persoane nominalizate în una din 

cele trei categorii Excellentia într-o facultate a universității 

 

Numărul total de voturi = se referă la numărul total de voturi exprimate pentru respectiva categorie 

de nominalizare, într-o facultate a universității 

 

Punctaj Comisie = este punctajul oferit de Comisia de Evaluare din fiecare facultate, în urma 

analizării și punctării activității fiecărei persoane nominalizate, pe baza baremului de notare (care 

va fi trecut în grila din Anexa 1) 

 

Dispoziții finale 

Fiecare persoană poate fi laureată o singură dată în cadrul aceleiași facultăți, cu distincția Premiilor 

Excellentia, în una dintre cele trei categorii, fiind apoi inclusă în Galeria Premiilor Excellentia, iar 

persoanele laureate nu mai pot fi nominalizate ulterior. Dacă persoana nominalizată își desfășoară 

activitatea în mai multe facultăți concomitent, aceasta va alege una singură unde poate parcurge 

etapele Premiilor Excellentia. 

Fiecare persoană nominalizată va fi evaluată de către Comisia de Evaluare din cadrul facultății 

unde este înmatriculată  (în cazul studenților de la nivel licență, masterat și doctorat) sau în care 

este membru al corpului didactic. Evaluarea se va face doar pe baza activității întreprinse în 

perioada: 24 iunie 2021 - 8 mai 2022. 

În vederea facilitării evaluării de către Comisia de Evaluare, toate persoanele nominalizate au 

obligația de a trimite CV-urile actualizate și documentele doveditoare către Comisia de Evaluare 

a facultății din care fac parte, odată ce li se va aduce la cunoștință de către Consiliul Studenților 

din Universitatea Babeș-Bolyai faptul că au fost nominalizați. 

Rezultatele vor fi completate conform Anexei 1 din prezentul document și trimise la adresa 

excellentia.contact@gmail.com, până la data de 27 mai 2022, ora 20:00. 

 

Regulamentul proiectului poate fi accesat la următorul link:  

https://docs.google.com/document/d/1E1Cz1gknA94GtaazPKqx5QQXUM4ylmJr/edit?usp=shar

ing&ouid=110233819335263991941&rtpof=true&sd=true  

 

mailto:excellentia.contact@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1E1Cz1gknA94GtaazPKqx5QQXUM4ylmJr/edit?usp=sharing&ouid=110233819335263991941&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E1Cz1gknA94GtaazPKqx5QQXUM4ylmJr/edit?usp=sharing&ouid=110233819335263991941&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

În cazul în care întâmpinați anumite dificultăți sau aveți neclarități, puteți contacta coordonatorul 

acestei ediții a proiectului, Moga Nicolae, la adresa de e-mail excellentia.contact@gmail.com 

 

Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca                Coordonatrorul  Premilor Excellenția,  

09.05.2022                      Nicolae Moga 
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Anexa 1 

Facultatea …………………… 

 

STUDENŢI: 
 

Nr. crt. Nume şi 

prenume 

Specializare/An 

de studii/Nivel 

de studiu 

(licenţă/masterat) 

Media pe 

semestrul 

precedent 

Criterii Punctaj Comisie 

Media pe 

semestrul 

precedent 

(Punctaj) 

Activitate de cercetare (Punctaj) Activitate 

de 

voluntariat 

(punctaj) 

Articole 

publicate 

(Punctaj) 

Participare 

la 

conferinţe 

ştiinţifice 

(Punctaj) 

Alte 

lucrări 

incluse 

de 

Comisie 

(Punctaj)           

 

STUDENȚI DOCTORANZI: 

Nr. crt. Nume şi 

prenume 

Criterii Punctaj 

Comisie 
Rezultatele obţinute în 

urma evaluării activităţii 

didactice de către 

studenţi  (Punctaj) 

Activitatea de 

cercetare 

(Punctaj) 

Activităţi extracurriculare organizate 

cu şi pentru studenţi (cercuri 

studenţeşti, workshop-uri, conferinţe, 

etc.)  (Punctaj)       

 

CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE: 

Nr. crt. Nume şi 

prenume, 

titlu 

didactic 

Criterii Punctaj 

Comisie 
Rezultatele obţinute în 

urma evaluării activităţii 

didactice de către 

studenţi  (Punctaj) 

Activitatea 

de cercetare 

(Punctaj) 

Activităţi extracurriculare organizate 

cu şi pentru studenţi (cercuri 

studenţeşti, workshop-uri, conferinţe, 

etc.)  (Punctaj)       

 


