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REGULAMENT
privind acordarea Bursei de performanță educațională
pentru studii de masterat în domeniul Filosofie
(M.Phil. Graduation Scholarship)

1. Preambul
Art. 1.1. La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității BabeșBolyai, s-a instituit bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în
domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), denumită în continuare Bursa. Scopul
acordării bursei este de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în
domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din
Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai
bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în
cercetarea filosofică.
Art. 1.2. Acordarea bursei se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca, denumită în continuare Universitatea, în cadru instituțional, având la bază o
sponsorizare ce are ca scop susținerea acordării de burse de către instituția de învățământ
superior.
Art. 1.3. Obiectul prezentului Regulament este de a stabili condițiile organizatorice ale
acordării bursei pe parcursul a 10 ani universitari.
2. Acordarea bursei
Art.2.1. Acordarea bursei este finanțată de Doamna Adna Linden, prin suma virată
anual în contul Universității. Valoarea unei burse acordată anual este echivalentul în lei a 500
USD. Perioada de acordare a bursei este de 10 ani universitari, începând cu anul universitar
2020-2021 și până în anul universitar 2029-2030. Această perioadă poate fi prelungită, la
inițiativa sponsorului, cu acordul Universității.
Art.2.2. Bursa se acordă în cadru instituțional, criteriul de acordare al acesteia
constituind-l performanța educațională a studenților pe parcursul anilor de studiu de la nivel
masterat.

Art.2.3 Câștigătorul bursei este studentul absolvent al unui program de masterat în
domeniul Filosofie, din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, cu cele mai bune performanțe
pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.
Art. 2.4. Consiliul Facultății de Istorie și Filosofie va stabili anual, în baza datelor
statistice referitoare la studii, persoana căreia i se va acorda bursa. Aprobarea acordării bursei
revine Consiliului de Administrație.
Art. 2.5. Studentul absolvent selectat pentru acordarea bursei va primi documentul
care atestă selecția pentru acordarea bursei, în cadru oficial, cu ocazia festivității de absolvire.
Documentul menționat va purta semnăturile Rectorului Universității și Decanului Facultății.
Art. 2.6. În situația în care doi sau mai mulți studenți au aceeași medie a anilor de
studiu, departajarea se va face luând în considerare activitatea de cercetare științifică,
respectiv prezentări la conferințe științifice și publicații, menționate de candidați într-un
Curriculum Vitae. Evaluarea va efectuată, conform criteriilor proprii Facultății de Istorie și
Filosofie pentru bursele speciale de cercetare, de către o comisie desemnată de către Decanul
Facultății.
3. Condiții referitoare la achitarea bursei
Art. 3.1. Achitarea bursei va fi efectuată de Universitate în baza decernării
documentului menționat la punctul 2.5. și a unei adrese expediate de Facultatea de Istorie și
Filosofie către Direcția Financiar-Contabilă.
Art. 3.2. Suma aferentă bursei va fi ridicată de la Casieria Universității, de către
student sau un împuternicit al acestuia. Primitorul se va legitima în prealabil.
Art. 3.3. La momentul ridicării bursei, o scrisoare tip care atestă plata va fi semnată de
către primitor și un reprezentant al Direcției Financiar-Contabile. Prin grija Secretariatului
Facultății de Istorie și Filosofie o copie a scrisorii va fi expediată prin email persoanei care a
susținut financiar acordarea bursei.
4. Prevederi finale
Art. 4.1. Informația cu privire la câștigătorul bursei este publică și va fi afișată pe
pagina web a Facultății de Istorie și Filosofie.
Art. 4.2. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul Facultății din 23 septembrie
2020 și este aplicabil începând cu anului universitar 2020-2021.

