Regulament Premiile Excellentia
Preambul
Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai susține excelența în mediul
academic. În acest sens, Premiile Excellentia, proiectul organizat de către Consiliul
Studenților, are scopul de a exprima recunoștința și aprecierea pentru acei studenți și acele
cadre didactice care, prin rezultatele lor, demonstrează excelență în domeniul lor de
activitate.

Aflat la cea de-a cincea ediție, proiectul își propune premierea a 21 de studenți și 21 de
cadre didactice, câte unul din fiecare facultate a Universității. În semn de apreciere şi
recunoştinţă pentru prestaţia didactică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedite în
îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor dorim să acordăm titlul de Profesor
Excellentia câte unui cadru didactic din fiecare facultate. Analog, în semn de recunoaştere a
performanţei academice deosebite şi a pasiunii dovedite pentru domeniul studiat, dorim să
acordăm titlul de Student Excellentia câte unui student din cadrul fiecărei facultăți.

Procedura de selecție a câștigătorilor
Selectarea câștigătorilor Premiilor Excellentia se va realiza în 3 etape: nominalizare,
vot online și evaluare de către o comisie la nivel de facultate.
1. Nominalizarea studenților și a profesorilor la Premiile Excellentia
Timp de 4 zile (11 mai – 14 mai), orice membru al comunității academic din
Universitatea Babeș-Bolyai poate nominaliza unul sau mai mulți studenți, respectiv cadre

didactice, completând formularul de nominalizare de pe site-ul www.csubb.ro (secțiunea Ce
facem – Premiile Excellentia).

2. Procedura de vot

Procedura de vot vine în continuarea celei de nominalizare. Pentru fiecare facultate,
toți studenții și cadrele didactice nominalizate vor putea fi votați de către toți membrii
comunității academic. Votul va fi organizat electronic, pe site-ul Consiliului Studenților
(www.csubb.ro).

3. Jurizarea studenților și a cadrelor didactice

În același timp cu procedura de vot, la nivelul fiecărei facultăți se va organiza o comisie
alcătuită din: Prodecan (responsabil cu activitatea studenţilor sau cea de
cercetare), Studentul Senator şi Studentul Cancelar. În cazul în care Studentul Senator sau
Studentul Cancelar este nominalizat, acesta va fi înlocuit în comisie de către un alt membru
al Consiliului Facultăţii. În cazul în care Prodecanul este nominalizat, locul lui în comisie va
fi preluat de către un Director de Departament. În alte situaţii excepţionale va fi consultat
Consiliul Studenţilor.

Scopul acestei comisii este evaluarea tuturor studenților nominalizați, respectiv a
tuturor cadrelor didactice. Punctajul obținut de către fiecare se va adăuga ponderat
numărului de voturi obținute, conform formulei din anexa la acest regulament. În acest fel,
dorim să asigurăm un echilibru între popularitatea și meritul fiecărui câștigător. Punctajul
maxim acordat de comisie este de 100 de puncte.

Dispoziții tranzitorii
În vederea facilitării evaluării de către comisie, toți studenții nominalizați, au
obligația de a trimite în perioada 14 mai – 16 mai CV-ul lor (precum și alte documente care
să ateste activitatea lor) la secretariatul facultății.

Calendarul desfășurării evenimentului:
11 mai – 14 mai

Nominalizarea candidaților (www.csubb.ro)

14 mai - 16 mai

Studenții nominalizați vor depune documentele necesare evaluării de
către comisie la secretariatul facultății;

16 mai - 18 mai

Întrunirea comisiilor la nivel de facultate și evaluarea nominalizărilor

14 mai - 20 mai

Vot online (www.csubb.ro)

30 mai

Gala de decernare a Premiilor Excellentia

