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------------------------------------------------------------------------------------- Contractul de studii
Fiecare student trebuie să încheie un contract de studii la începutul
anului academic, în perioada 15-30 septembrie. Acest lucru se face prin
platforma electronică Traiectoria şcolară, accesibilă aici:
http://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/

http://socasis.ubbcluj.ro/
Tel:0264-42.46.74, 0264/419958

1. Completaţi în secţiunea Studenţi: Facultatea, User, Parola şi apăsaţi
butonul Intră:
Userul se formează după formula: Nume.PrenumeNrmatricol.
Ex: Pop.Elena78
Parola este CNP-ul
2. Apăsaţi pe Contracte de studiu (stânga jos )
3. Selectaţi fiecare semestru al anului universitar (semestrele 1 și 2) și
bifaţi/completaţi cursurile obligatorii, opţionale şi facultative pe care
doriţi să le urmaţi la anul.
Fiecare student va lista propriul contract de pe academicinfo, îl va
semna şi îl va duce la secretariat la începutul anului universitar.

 Cazare

 Burse - disponibile pentru studenţii de anul I

Cererea pentru cazare trebuie să fie depusă pînă în 14.09.2012, ora
12,00, la secretariat.

b) burse de merit (NUMAI pentru studenţii bugetaţi şi din sem. II);
c) burse de studiu (pentru studenţii bugetaţi şi cu taxă)
d) burse de ajutor social (NUMAI pentru studenţii bugetaţi)

Acte necesare pentru studenţii de anul I:
1. Cerere de cazare completată
2. Actele doveditoare încadrării la criteriul social sau medical:
adeverinţe de venituri de la părinţi sau de la susţinătorii legali ai
studentului care solicită loc de cazare, precum şi alte acte
justificative cum ar fi: declaraţii legalizate la notariat, cupoane de
pensie, declaraţii de venituri extrabugetare, declaraţii de venituri
agricole, sentinţe judecătoreşti, adeverinţe de elev/student ale fraţilor,
după caz, certificate de deces, certificate de căsătorie, etc./
adeverinţe medicale pentru bolile enumerate în regulament (vezi siteul facultatii pentru întregul regulament).
În căminele studenţesti pot fi cazaţi studenţii de la învăţământul de
stat, cursuri de zi- locuri bugetate, care nu au domiciliul stabil în
Cluj-Napoca, precum şi cetăţenii străini aflaţi la studii în ţara
noastră.(R. Moldova, etc.)
Au prioritate la cazare: studenţii orfani de ambii părinţi şi cei
proveniţi din casele de copii sau plasament familial, studenţii cu
handicap gr.I sau cu handicap motor gr.I, familiile de studenţi (ambii
soţi studenţi – care pot primi cazare de la facultatea unde este soţul
student), studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc
împreună cu ei, precum şi studenţii străini- bursieri ai statului român.
Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate mai sus,
vor fi distribuite în felul următor:
1.
80% - în funcţie de media de admitere
2.
20% - în funcţie de criteriul social şi medical. Aceste două
criterii- medical şi social- nu sunt afectate de criteriul mediei.
Cererile de cămin se pot depune până în data de 14.09.2012, ora
12,00, la secretariat.
Regulamentul de cazare integral se găseşte pe site-ul Facultăţii la
rubrica Resurse studenţi, Regulamente.

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor,
pe durata unui semestru universitar.
Fondul de burse se alocă astfel: 15%-fond pentru burse de merit; 75%fond pentru burse de studiu; 10%-fond pentru burse de ajutor social.
Cuantumul bursei de merit este cu minim 25% mai mare faţă de
cuantumul bursei de studii.
Media minimă pentru acordarea unei burse de merit este 9.80.
Pentru semestrul I din primul an de studiu criteriul de atribuire a
bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere.
Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza
rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră admişi cu
media 10,00.
Cuantumul minim al bursei de studiu se stabileşte semestrial, aşa încât
să acopere cheltuielile de cazare şi masă în căminele, respectiv
cantinele studenţeşti. Nivelul cuantumului se propune de către Comisia
de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul UBB.
Actele necesare cererii de bursă socială se pot depune la secretar
şef, dna. Irina Albu, zilnic între orele 9,00- 12,00, până în data de
10 octombrie, şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii
sau susţinătorii legali ai studentului pe ultimele 3 luni - iulie, august,
septembrie 2012, precum şi acte justificative/doveditoare ale dreptului
de acordare a acestora.
Cererile pentru celelalte burse se depun în termen de 14 zile
calendaristice de la începerea semestrului.
Regulamentele integrale privind bursele se găsesc pe site-ul
Facultăţii la rubrica Resurse studenţi, Regulamente.

