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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. În scopul stimulării cercetării științifice, a performanțelor sportive și creației artistice în
domeniile ştiinţei, literelor şi sportului, UBc acordă premii destinate cadrelor didactice, didactice
auxiliare și nedidactice, cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, studenților, absolvenților și
colaboratorilor săi. Premiile acordate de UBc constituie recompense morale şi materiale pentru
lucrări originale, de înaltă valoare, realizate individual sau colectiv, performanțe sportive, creație
artistică, acțiuni, activități, proiecte etc., care pun în evidenţă creativitatea autorilor/eforturile
sportivilor, contribuind semnificativ la promovarea imaginii Universității pe plan național și
internațional.
Art. 2. Pentru aportul deosebit adus la creşterea eficienţei activităţii științifice și artistice și
performanței sportive, studenții, absolvenții, cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice și
colaboratorii Universității pot fi propuşi pentru acordarea următoarelor categorii de diplome:
a) Diploma de excelență se acordă cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice
cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, studenților, absolvenților și colaboratorilor
cu activitatea deosebită în domeniul științei, performanțelor sportive și creației artistice;
b) Diploma jubiliară se atribuie cadrelor didactice cu rezultate deosebite în educație,
formare profesională și/sau cercetare, precum și colaboratorilor, la aniversările
universității/facultății;
c) Diploma de participare pentru cadrele didactice/colaboratori, care au participat la
conferințele universității/facultății, workshop-uri, activități în cadrul proiectelor, diferite
evenimente.
Art. 3. Diplomele se acordă la propunerea Consiliului facultății, cu aprobarea Consiliului de
administrație și a Senatului universitar, sau la propunera Consiliului de administrație, cu aprobarea
Senatului universitar.

CAPITOLUL II
CRITERIILE DE ATRIBUIRE A DIPLOMELOR DE EXCELENȚĂ
Art. 4. Diplomele de excelență se acordă pentru:
a) monografii publicate, în ţară sau străinătate, sau alte lucrări de sinteză a rezultatelor
originale;
b) lucrări de cercetare cu concepţii sau rezultate experimentale originale, publicate în reviste
de nivel ştiinţific, din ţară sau străinătate, sau în anale ale instituţiilor de cercetare şi ale
universităţilor;
c) lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice de prestigiu, în ţară sau în străinătate, cu
elemente majore de originalitate publicate in-extenso, în volumele manifestărilor ştiinţifice
respective;
d) brevete de invenţie, cu elemente majore de originalitate, ale căror rezultate au fost
introduse pe scară apreciabilă în producţie;
e) în mod excepţional, se vor putea acorda premii unor personalităţi pentru întreaga lor
activitate ştiinţifică;
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f) performanțe sportive obținute la concursuri internaționale/naționale universitare;
g) expoziții, galerii de artă;
h) proiecte și alte activități prin care a fost promovată imaginea Universității pe plan
național și internațional.
Pentru lucrările de la punctul (e), atribuirea premiilor se face numai în cazul în care aceste
creaţii nu au făcut obiectul unor lucrări publicate, menţionate la punctele (a) şi (b), astfel se pot lua
în consideraţie aceste publicaţii.
UBc poate acorda și premii în bani, cecuri, vaucere de admitere, în limita fondurilor aprobate
de Consiliul de administrație.

CAPITOLUL III
METODOLOGIA ATRIBUIRII DIPLOMELOR ȘI PREMIILOR
Art. 5. Propunerile pentru acordarea diplomelor și premiilor se fac de către membri Consiliului
departamentului și se depun la secretariatul facultății, în fiecare an, până la sfârșitul lunii mai,
pentru activitățile sau performanțele sportive obținute în anul universitar respectiv.
Art. 6. (1) Consiliul facultății desemnează 2 referenţi pentru fiecare propunere, de regulă dintre
cadrele didactice ale facultății. Pot fi referenţi cadre didactice ale UBc, care au făcut propunerile
respective, precum şi specialişti care lucrează sau au lucrat în instituţiile de cercetare/învăţământ
superior etc. Referenţii redactează, în cursul lunii iulie, referate din care să rezulte contribuţia
activității analizate la progresul ştiinţei şi/sau la dezvoltarea producţiei, calitatea ei de lucrare
originală, modul în care sunt respectate criteriile din capitolul II al acestui regulament, precum şi
elemente privind reputaţia ştiinţifică a autorilor. În concluzia referatelor, se exprimă prin DA sau
NU opţiunea referentului privind atribuirea diplomei.
(2) Pentru performanțele sportive deosebite, propunerile se fac de către consiliile
departamentelor din cadrul FSMSS, în funcție de concursul la care a participat sportivul și locul
obținut.
(3) Acordarea diplomelor și premiilor se poate face, atât pe secțiuni, conform Art.4, cât și pe
categorii profesionale (studenți, asistenți și lectori/șefi de lucrări, conferențiari și profesori,
absolvenți, colaboratori).
Art. 7. Facultatea analizează în cursul lunii septembrie propunerile primite şi/sau referatele
respective. Pentru atribuirea premiilor este necesară întrunirea majorităţii simple a voturilor
membrilor Consiliului facultății.
Art. 8. Consiliul de administrație validează propunerile facultății pentru ca diplomele să poată fi
atribuite în cadrul unei Ședințe festive a Senatului universitar în anul universitar următor.
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CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII GENERALE
Art.9. Valoarea premiului se actualizează anual, în acord cu prevederile din bugetul UBc, din anul
respectiv.
Art. 10. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din data de 25.01.2018.
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