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Instrucţiuni privind admiterea în 

Colegiul Studențesc de Performanţă Academică  

 - Înscrierea şi evaluarea la facultăţi - 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 

 

ÎNSCRIERE ŞI EVALUARE 

Admiterea are loc în luna septembrie, dupǎ sesiunea de examene restante şi mǎriri de 

notǎ, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul 

Consiliului de Administraţie al UBB. Înscrierea are loc la secretariatele facultăţilor, unde 

candidaţii vor depune dosarul de admitere conform calendarului de admitere (anexa 1). 

Dosarul de admitere în cadrul CSPA este stabilit de Comisia de Admitere CSPA conform 

regulamentelor și statutului. Acesta va conţine:  

a. cerere de admitere (anexa 2); 

b. lista de îndeplinire a criteriilor semnată și ștampilată de către decanatul facultății; 

c. adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două 

semestre încheiate; 

d. CV, în varianta Europass; 

e. proiectul științific inter- sau transdiciplinar; 

f. adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau 

activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice; 

g. recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regulǎ tutorele proiectului 

cu care studentul se înscrie în competiţie. 

O primǎ evaluare se va face la nivelul fiecǎrei facultǎţi, cu sprijinul prodecanilor responsabili 

cu cercetarea, conform unei proceduri stabilite de Biroul de conducere al CSPA. Evaluarea 

finalǎ o realizeazǎ Comisia de admitere CSPA, în cadrul unui interviu, pornind de la evaluarea 

realizată în cadrul facultăţilor, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut, în limita locurilor disponibile și cu condiția obţinerii a cel puțin 70% din punctajul 

maxim. 

În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus, COST, 

DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, cu condiția să fie 

transmisă dovada că aceștia sunt în mobilitate academică internațională, menționându-se 

perioada. 
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Punctajul maxim este de 100 de puncte, din care 70% se acordǎ pe baza unor activități 

științifice, profesionale și sociale, din anul academic anterior, iar 30% pe baza interviului 

realizat de Comisia de Admitere CSPA. 

Cele 100% de puncte rezultǎ din: maximum 30% pentru media anului anterior, 

maximum 40% pentru activitatea științifică din anul anterior şi pentru proiectul ştiinţific propus 

pentru a fi realizat în cadrul CSPA - evaluate la nivel de facultate -, maximum 15% pentru 

activitățile de voluntariat, maximum 15% pentru planul de dezvoltare personală, elaborat de 

fiecare student, pentru anul universitar următor, evaluate la nivelul Comisiei de Admitere 

CSPA. 

Dosarele candidaților, precum și lista cu ierarhizarea acestora, vor fi trimise până în 9 

septembrie 2015, ora 12.00, la Rectorat, doamnei Ioana MUREȘAN, biroul 110. Selecţia o 

realizeazǎ Comisia de Admitere CSPA, pornind de la ordinea stabilită în cadrul facultăţilor, în 

cadrul unui interviu, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în 

limita a 30 de locuri și cu condiția obţinerii a cel puțin 70% din punctajul maxim. 

În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus, COST, 

DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, cu condiția să fie 

transmisă dovada că aceștia sunt în mobilitate academică internațională, menționându-se 

perioada. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Membrii CSPA trebuie sǎ fie studenți sau masteranzi la învățământ de zi cu frecvență, la 

Universitatea Babeș-Bolyai, care: 

a. Au absolvit cel puțin un an la nivel licență. 

b. Şi-au depus dosarul de admitere în termenul stabilit de Comisia de Admitere. 

c. Au participat la interviul organizat de Comisia de Admitere. 

Deținătorii unei diplome de licență din sesiuni anterioare trebuie să prezinte dovada 

admiterii la studiile masterale ale UBB. 


