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ANEXA 1 

 

A. ELABORAREA PROPUNERII DE PROIECT PENTRU ADMITEREA ÎN 

COLEGIUL STUDENȚESC DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ 

 

Propunerea de proiect pentru admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță 

Academică nu va depăși 4 pagini A4 și va avea cuprinde următoarele informații: 

 Titlul proiectului propus; 

 Introducere – stadiul actual al cunoașterii în domeniul abordat cu referințe; 

 Scopul proiectului propus; 

 Obiectivele proiectului propus; 

 Metodologia cercetării; 

 Aspecte de interdisciplinaritate – modul în care se poate dezvolta proiectul în cazul în 

care se găsesc colaboratori în cadrul CSPA; 

 Rezultate așteptate; 

 Bibliografie. 

Se va menționa și numele și apartenența tutorelui sub îndrumarea căruia se va derula 

proiectul. 

 

Observație: După admiterea în CSPA proiectul poate suferi modificări în funcție de 

formarea unor echipe interdisciplinare, în sensul în care se poate dezvolta un proiect deja 

propus sau se poate propune un proiect având o temă nouă. 
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B. COMPETIȚIA INTERNĂ DE PROIECTE INTERDISCIPLINARE A 

COLEGIULUI STUDENȚESC DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ 

 

1. SCOP 

Competiţia de proiecte interdisciplinare contribuie la asigurarea şi creşterea calităţii actului 

educativ şi de cercetare derulat în cadrul CSPA.  

2. OBIECTIVE 

o Creşterea performanţelor calitative şi a vizibilităţii naţionale şi internaţionale a 

rezultatelor ştiintifice ale Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică.  

o Acomodarea studenţilor propunători cu specificul cercetării interdisciplinare sau 

transdisciplinare. 

o Familiarizarea studenţilor cu mecanismele publicaţiilor ştiinţifice şi cu munca în 

echipă. 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

o Studenţii propunători ai proiectului sunt înmatriculaţi în Universitatea Babeş-Bolyai, 

nivel licenţă sau master. 

o Studenţii propunători sunt în acelaşi timp membri ai Colegiului Studenţesc de 

Performanţă Academică. 

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE  

o Proiectul se derulează sub egida Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică al 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

o Proiectul abordează o temă de actualitate. 

o Caracterul interdisciplinar sau transdisciplinar al proiectului este evidenţiat. 

o Proiectul este supervizat de către un cadru didactic sau cercetător al Universităţii Babeş-

Bolyai. 

o Rezultatele estimate ale proiectului au potenţial de publicare în reviste cu vizibilitate 

naţională şi/sau internaţională. 

o Cercetarea propusă nu este finanţată în paralel prin alte mecanisme (ex. finanţare prin 

UEFISCDI, ANCSI, burse de performanţă etc.) 

o Proiectul propus are desemnat un lider/director de proiect din rândul studenţilor 

propunători. 

o Proiectul nu constituie subiectul lucrării de licenţă sau disertaţie. 

o Scopul principal al proiectului este cercetarea. 
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o Structura echipei de cercetare trebuie să întrunească studenţi din minim două domenii 

de cercetare.1 

5. CEREREA PENTRU FINANŢARE 

5.1. Documente necesare în momentul depunerii dosarului 

o Proiectul de cercetare 

o CV-urile studenţilor propunători2 

o Justificarea colaboratorilor externi (unde este cazul) 

5.2. Macheta proiectului de cercetare 

Proiectele depuse în cadrul competiţiei interne de proiecte de cercetare interdisciplinare trebuie 

să respecte următoarea structură: 

Prima pagină conţine: Titlul, Propunătorii, Coordonatorul/ii, Colaboratorul/ii, oraşul şi anul, 

la 1,15 rânduri toate 

o Titlul: TNR, 12, boldat, centrat, cu majuscule 

o Propunătorii şi celelalte nume: Prenume, Nume cu majuscule, boldat, aliniere la 

dreapta, cu menţionarea fără acronime, cu diacrtice, a facultăţii, specializării şi nivelului 

de studiu. 

o Oraşul şi Anul: centrat, boldat, TNR 12. 

Proiectul de cercetare propriu-zis (începând cu pag. 2): 

Proiectul se redactează cu diacritice, justified, TNR 12, la 1,15 rânduri 

o Introducere (unde se menţionează şi stadiul cunoaşterii în domeniu, cu referinţe) 

o Scopul proiectului  

o Obiectivele proiectului (cu bullets) 

o Etapele proiectului (pe parcursul anului universitar 2016/2017) 

o Metodologia cercetării 

o Rezultate estimate 

o Modul de diseminare al rezultatelor 

o Domeniul de aplicabilitate al acestora 

o Referinţe (! orice referinţă citată în proiect sub formă scurtă trebuie să se regăsească 

sub forma lungă în această secţiune; se foloseşte un singur tip de citare în text şi la 

capitolul Referinţe; exemplu.: în text: Huang şi colab., 2013 iar forma lungă din 

Referinţe: Huang W., Wang Y., Cao Y.G., Qi H.P., Li L., Bai B., Liu,Y., Sun H.L.,  

Antiarrhythmic effects and ionic mechanisms of allicin on myocardial injury of diabetic 

rats induced by streptozotocin, Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 386, 2013, 

697-704) 

                                                            
1 În cazul în care nu se poate realiza echipa de cercetare conform acestui punct, printr-o justificare scrisă de către 

studentul responsabil de proiect şi adresată Biroului de Conducere CSPA, se pot coopta specialişti cu titlul de 

colaboratori din alte discipline. Justificarea scrisă se ataşează propunerii de proiect. 
2 Pentru orice publicație/comunicare știintifică/articol/competențe specifice sau alte performanțe menționate în 

CV, se prezintă acte doveditoare. 
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o Bugetul necesar estimat al proiectului cu detaliere pe tipuri de activităţi şi materiale. 

o Lista de lucrări publicate legate de proiectul propus – cercetări anterioare (unde este 

cazul) 

6. CHELTUIELI ELIGIBILE 

o Consumabile de laborator 

o Papetărie 

o Cărţi 

o Taxe de publicare 

o Taxe la diverse conferinţe 

o Transportul în scopul diseminării rezultatelor proiectului 

o Materiale promoţionale, etc. 

o Nu sunt cheltuieli eligibile achiziţiile de mijloace fixe şi alte obiecte de inventar 

7. EVALUAREA PROIECTELOR 

o Criteriul 1: Scopul şi obiectivele proiectului (30%) 

o Criteriul 2: Caracterul interdisciplinar al proiectului (40%) 

o Criteriul 3: Modul de implementare al proiectului (30%) 

Reprezintă un avantaj CV propunătorilor care demonstrează o activitate academică anterioară. 

Evaluarea proiectelor se realizează de către o comisie interdisciplinară, cu aprobarea 

prorectorului de resort. 

8. OBSERVAŢII FINALE 

o Proiectele se depun exclusiv online, în format PDF. 

o Rezumatul proiectul se va publica în limba română în Anuarul CSPA. 

o Dosarele care cuprind cele menţionate la secţiunea 5.1. se vor trimite pe e-mail în 

termenul stabilit în calendarul competiției. 

o Finanțarea maximă acordată pe proiect este de 3500 RON. 

o În urma cercetării trebuie să existe rezultate comunicate şi/sau publicate în reviste cu 

vizibilitate naţională şi/sau internaţională. 

o Este obligatorie afilierea autorilor şi la Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică 

(în EN: College for Advanced Performance Studies). 

o Orice material publicat care conţine date pentru care Universitatea Babeş-Bolyai şi 

partenerii financiari au contribuit financiar, trebuie să aibă la secţiunea 

Acknowledgments menţionaţi finanţatorii. 

o Achiziţiile/deconturile se efectuează pe baza referatului de necesitate tip. 
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C. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE 

DESFĂȘURATĂ ÎN CADRUL COLEGIULUI STUDENȚESC DE PERFORMANȚĂ 

ACADEMICĂ 

 

 Studenţii care derulează proiecte de cercetare interdisiciplinare finanţate în urma 

Competiţiei interne de proiecte CSPA vor avea: 

 cel puţin o comunicare orală/poster la o conferinţă organizată de o instituţie de 

învăţământ superior, instituţie de cercetare, muzeu sau societate profesională din afara 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

 cel puţin un articol trimis/acceptat/publicat într-o revistă indexată în Web of Science, 

Scopus, Erich+ sau echivalent (volume tematice, studii/capitole trimise/acceptate/publicate la 

edituri prestigioase, cu menţionarea ISBN şi indexate în WorldCat sau Book Citation Index). 

 

 Studenţii care derulează proiecte de cercetare nefinanţate în urma Competiţiei 

interne de proiecte CSPA vor avea: 

 cel puţin o comunicare orală/poster la o conferinţă organizată de o instituţie de 

învăţământ superior, instituţie de cercetare, muzeu sau societate profesională din afara 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

 

Eşecul în cercetare 

Indiferent dacă cercetarea a beneficiat sau nu de finanţare CSPA, eşecul în cercetare 

este posibil. În acest caz, se elaborează de către student/echipa de cercetare un raport detaliat 

în care studentul/echipa argumentează neatingerea scopului cercetării. Acest raport este supus 

evaluării cadrelor didactice din conducerea CSPA. Raportul poate să fie validat, poate să fie 

trimis autorilor pentru îmbunătăţire sau poate să fie respins. Apariţia eşecului în cercetare nu 

înseamnă neprezentarea datelor obţinute/raportului elaborat în cadrul Sesiunii de Absolvire. 

 

 

 


