
R E G U L A M E N T U L 
 

de acordare a Bursei de cercetare „Nicolae Bocşan” 
 
 
 

I. Preambul 
 

Art. 1. La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare 
„Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de 
a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților 
Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 
 Art. 2. Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru 
studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în 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. Depunerea candidaturilor şi procedura de evaluare 
 
Art. 3. Bursa „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. 4. Înscrierea în competiția de premiere se face prin depunerea unui dosar de 
candidatură la secretariatul Facultății de Istorie și Filosofie, cu cel puțin 5 zile lucrătoare 
înainte de festivitatea de absolvire a anului universitar. 

Art. 5. La competiția de premiere 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 premierii, 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. 6. 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. 
 Art. 7. În vederea evaluării, candidații vor depune, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte 
de festivitatea de absolvire a studenților de la programul de licență Istorie al Facultății de 
Istorie și Filosofie, un dosar cu 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. 

 
III. Conferirea bursei 

 
Art. 8. Numele câştigătorului bursei va fi afișat pe site-ul Facultății de Istorie și Filosofie 

până la data desfășurării festivității de absolvire a studenților de la programul de licență Istorie al 
Facultății de Istorie și Filosofie. 

Art. 9. Premiul de studii „Nicolae Bocşan”, în valoare de 2000 de lei, se înmânează 
public cu ocazia festivității de absolvire a studenților de la programul de licență Istorie al 
Facultății de Istorie și Filosofie. 
 
 

 


