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REGULAMENTUL
privind acordarea bursei „ Profesor Grigore Ciortea”

I. Preambul
Art. 1. În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia
Ieremia, se instituie bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale
„Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie
Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea
istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Art. 2. Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială
pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o
cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei.
II. Depunerea candidaturilor şi procedura de evaluare
Art. 3. Bursa „Profesor Grigore Ciortea”, în valoare de 1000 lei, se acordă anual, în
jurul datei de 1 decembrie, pe baza unui proces de selecţie, unui student de nivel
masteral din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a UBB, care se încadrează în
prevederile Regulamentului de acordare a burselor sociale. Competiţia pentru acordarea
premiului va fi organizată de către Facultatea de Istorie și Filosofie.
Art. 4. Înscrierea în competiția de acordare a bursei se face prin depunerea unui
dosar de candidatură la Facultatea de Istorie și Filosofie, în termen de 15 zile lucrătoare
de la începerea semestrului I al anului universitar.
Art. 5. La competiție pot participa studenții masteranzi din cadrul Facultăţii de
Istorie și Filosofie, care au realizat o cercetare originală. Pentru a fi eligibilă, cercetarea
trebuie să întrunească următoarele condiții:
a) Să se înscrie tematic în istoria Transilvaniei.
b) Originalitatea demersului (subiect, metodologie, structură, analiză, surse,
concluzii).

c) Să aibă minimum 20 pagini (fără bibliografie, anexe, imagini), font Times New
Roman, caractere de 12, spațiere 1.5.
Art. 6. Dosarele vor fi evaluate de către un juriu (format din cinci membri) numit
de Decanul Facultății de Istorie și Filosofie la propunerea Directorilor de Departament
(ținându-se cont de tematica cercetărilor depuse). Nu pot face parte din juriu cadre
didactice sau cercetători care coordonează cercetări înscrise în competiție.
Art. 7. În vederea evaluării, candidații vor depune la secretariatul Facultății de
Istorie și Filosofie un dosar cu următoarele documente:
- Scrisoare de intenție privind participarea la concurs;
- Curriculum Vitae;
- Lucrarea întocmită, pe suport de hârtie; de asemenea, un fişier cu lucrarea în
format electronic (.pdf), pe CD, va fi inclus în dosar;
- Documente care să ateste faptul că respectivul candidat provine dintr-o
familie ale cărei venituri lunare nete medii pe membru de familie, realizate în
cele 3 luni înainte de începerea anului universitar (iunie, iulie, august), sunt
mai mici decât salariul de bază minim net pe economie, în conformitate cu
Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți. Acestea vor fi
evaluate de către administratorul-șef al Facultății de Istorie și Filosofie.

III. Calendarul de desfășurare a competiției și conferirea premiului
Art. 8. Desfășurarea competiției va avea loc după următorul calendar:
- depunerea dosarelor: 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului I
- evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor: 3 zile lucrătoare după încheierea
depunerii dosarelor
- depunerea contestațiilor: 3 zile lucrătoare după afișarea rezultatelor
- soluționarea contestațiilor: 3 zile lucrătoare după expirarea termenului de
depunere a contestațiilor
- afișarea rezultatelor finale
Art. 9. Numele câştigătorului bursei va fi afișat pe site-ul Facultății de Istorie și
Filosofie.
Art. 10. Bursa de studii „Profesor Grigore Ciortea”, în valoare de 1000 de lei, i se
înmânează oficial câștigătorului la Decanatul Facultății de Istorie și Filosofie, în prezența
testatorului sau a unui reprezentant al acestuia.
Art. 11. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul Facultății din 5 martie
2019 și este aplicabil începând cu semestrul I al anului universitar 2019-2020.

