REGULAMENT
cu privire la acordarea Bursei de cercetare
„Prof. dr. Nicolae Bocşan”

I.

Preambul

Art. 1. Acordarea Bursei anuale de cercetare (în continuare bursa) ce poartă numele
profesorului Nicolae Bocșan, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie și Filosofie, şi este
finanţată de către familia acestuia – doamnele Dana Bocșan și Corina Bocșan, se desfăşoară la
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, denumită în continuare Universitatea, în cadru
instituţional, având la bază o sponsorizare ce are ca scop susţinerea acordării de burse de către
instituţia de învăţământ superior. Obiectul prezentului regulament este de a stabili condiţiile
organizatorice ale acordării bursei „Prof. dr. Nicolae Bocşan”.
Art. 2. Bursa „Prof. dr. Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială
pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau la alte manifestări
cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de
arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a
lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.
II.

Fondul de burse

Art. 3. Mărimea fondului de burse al Universităţii este dată de suma virată în contul
Universităţii de către doamnele Dana Bocșan și Corina Bocșan, respectiv 30.000 lei. Valoarea
bursei acordate anual este 2000 lei. Din fondul de burse se va acorda câte o bursa anuală
ȋncepând cu anul universitar 2017-2018.
III.

Depunerea candidaturilor şi procedura de evaluare

Art. 4. Bursa „Prof. dr. Nicolae Bocșan”, în valoare de 2000 lei, se acordă anual, pe baza
unui proces de selecţie, unui student din anul terminal, nivel licenţă, din cadrul Facultății de
Istorie și Filosofie a UBB. Competiţia pentru acordarea bursei va fi organizată de către
Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie.
Art. 5. Înscrierea în competiția de acordare a bursei se face prin depunerea unui dosar de
candidatură la secretariatul Facultății de Istorie și Filosofie cu cel puţin 3 zile lucrătoare
ȋnainte de festivitatea de absolvire a anului universitar. Dosarul va cuprinde următoarele
documente:
- Scrisoare de intenție privind participarea la concurs;
- Curriculum Vitae, cu menţionarea activităţilor în domeniul istoriei moderne;

-

Lucrarea de licență, pe suport de hârtie; de asemenea, un fişier în format electronic
(pdf) va fi expediat prin email pe adresa secretariatului Facultăţii de Istorie şi
Filosofie.
Art. 6. La competiția de acordare a bursei pot participa studenții din ultimul an, nivel
licență, din cadrul Facultăţii de Istorie și Filosofie, care au realizat o cercetare istorică originală,
ilustrată prin lucrarea de licență. Pentru a fi eligibilă în vederea obţinerii bursei, lucrarea trebuie
să întrunească următoarele condiții:
a) Să se înscrie cronologic în perioada 1750-1920;
b) Să urmărească teme sau aspecte din următoarele direcții de cercetare, cultivate de
istoricul Nicolae Bocşan:
- Iluminismul în Transilvania;
- Revoluția pașoptistă;
- Istoria Bisericii;
- Memorialistica epocii moderne;
- Istoria ideilor în epoca modernă;
- Istoria mișcării de emancipare națională a românilor din Transilvania;
- Primul Război Mondial;
- Istoria Banatului.
Art. 7. Dosarele vor fi evaluate de către un juriu format din cinci membri: un reprezentant
al familiei Bocșan; un reprezentant al Decanatului Facultăţii de Istorie şi Filosofie; trei cadre
didactice ale Departamentului de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie sau cercetători ai
Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj, desemnaţi de directorul de departament. Nu pot
face parte din juriu cadre didactice sau cercetători care coordonează teze de licenţă înscrise în
competiţie.
IV.

Conferirea și achitarea bursei

Art. 8. Numele câştigătorului bursei va fi afișat pe site-ul Facultății de Istorie și Filosofie,
în termen de trei zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a dosarelor.
Art. 9. Studentul absolvent selectat pentru acordarea bursei va primi documentul care
atestă selecţia pentru acordarea bursei, în cadru oficial, cu ocazia festivităţii de absolvire.
Documentul menţionat va purta semnăturile Rectorului Universităţii şi Decanului Facultăţii.
Art. 10. Achitarea bursei va fi efectuată de Universitate în baza decernării documentului
menţionat la art. 9 şi a unei adrese expediate de Facultatea de Istorie și Filosofie către Direcţia
Financiar-Contabilă.
Art. 11. Suma aferentă bursei va fi ridicată de la Casieria Universităţii, de către student
sau un împuternicit al acestuia. Primitorul se va legitima în prealabil.
Art. 12. La momentul ridicării bursei, o scrisoare tip care atestă plata va fi semnată de
către primitor şi un reprezentant al Direcţiei Financiar-contabile. Prin grija Departamentului de
Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie, scrisoarea va fi expediată persoanei care a susţinut
financiar acordarea bursei.

V.

Dispoziții finale

Art. 13. Informaţia cu privire la câştigătorii concursului este publică şi va fi cuprinsă în
sursele oficiale de informare ale Universităţii.
Art. 14. Prezentul regulament se completează cu toate prevederile normative aplicabile şi
va fi supus aprobării forurilor universitare.

