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Regulament de acordare a burselor Kaufland 

Anul Universitar 2017-2018 

 
 

Art.1. Bursele Kaufland se acordă studenților înmatriculați la Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, la programul de studii 

Administrarea Afacerilor în Limba Germană, nivel licență, din fondurile prevăzute în contractul de 

sponsorizare KFL nr. 2653/18.12.2017.  

 

Art.2. Bursele Kaufland se împart în următoarele categorii: 

a) burse de performanță Kaufland, numite în continuare burse Kaufland de tip A; 

b) burse de studiu Kaufland, numite în continuare burse Kaufland de tip B; 

c) burse de studiu Kaufland sub forma preluării taxelor de școlarizare, numite în continuare 

burse Kaufland de tip C. 

 

Art.3.  (1) Beneficiarii burselor Kaufland sunt studenții din anii 1 și 2 de studii, de la programul de 

studii Administrarea Afacerilor în Limba Germană. 

 (2) Nu pot fi beneficiari ai burselor Kaufland studenții care nu au frecventat cursurile 

programului de studii Administrarea Afacerilor în Limba Germană (și implicit nu au susținut 

examenele) în semestrul luat în calcul pentru acordarea bursei, cu excepția celor care au avut bursă 

Socrates/Erasmus, care au promovat examenele în baza unor acorduri bilaterale de schimburi în 

străinătate sau în baza acordurilor din cadrul Consorțiului Universitaria. 

 

Art.4. (1) Condiţia de obţinere a unei burse Kaufland este ca studentul să fie integralist. Studentul 

integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care 

solicită bursă minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit celor alese de 

student pentru semestrul precedent, prevăzute în contractul de studiu. 

 (2) Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul 

pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. 

 (3) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul 

de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză. 

 (4) Studenţii care nu au promovat Educaţia Fizică, disciplină obligatorie, nu pot beneficia de 

bursă. 

 (5) Pentru studenţii care au avut bursă Socrates/Erasmus, care au promovat examenele în 

baza unor acorduri bilaterale de schimburi în străinătate sau în baza acordurilor din cadrul 

Consorțiului Universitaria se va lua în calcul, pe baza foii matricole şi a echivalării examenelor 

promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale. 

 

Art.5.  (1) Bursele Kaufland de tip A se acordă pe o durată de 4 luni, pe parcursul celui de-al 

doilea semestru al anului universitar. 

 (2) Fondul de burse destinat burselor Kaufland de tip A este de 22080 lei. 

 (3) Se acordă în total 6 burse Kaufland de tip A, după cum urmează: 
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a) 3 burse Kaufland de tip A primilor 3 studenți din anul 1 în ordinea descrescătoare a 

mediei generale obținute în primul semestru al anului univesitar (semestrul 1 de 

studii); 

b) 3 burse Kaufland de tip A primilor 3 studenți din anul 2 în ordinea descrescătoare a 

mediei generale obținute în primul semestru al anului univesitar (semestrul 3 de 

studii). 

 (4) Cuantumul bursei Kaufland de tip A este de 920 lei / lună, în total 3680 lei. 

 (5) Bursele Kaufland de tip A se pot acorda simultan cu alt tip de bursă acordată de 

Universitatea Babeș-Bolyai (performanță, merit, socială etc.). 

 (6) Beneficiarii burselor Kaufland de tip A sunt studenți școlarizați în regim bugetat și cu 

taxă. 

 

Art.6.  (1) Bursele Kaufland de tip B se acordă pe o durată de 4 luni, pe parcursul celui de-al 

doilea semestru al anului universitar. 

 (2) Fondul de burse destinat burselor Kaufland de tip B este de 18400 lei. 

 (3) Se acordă în total 10 burse Kaufland de tip B, după cum urmează: 

a) 5 burse Kaufland de tip B primilor 5 studenți din anul 1 care nu primesc bursă de 

performanță sau de merit UBB și sunt școlarizați în regim bugetat, în ordinea 

descrescătoare a mediei generale obținute în primul semestru al anului univesitar 

(semestrul 1 de studii); 

b) 5 burse Kaufland de tip B primilor 5 studenți din anul 2 care nu primesc bursă de 

performanță sau de merit UBB și sunt școlarizați în regim bugetat,  în ordinea 

descrescătoare a mediei generale obținute în primul semestru al anului univesitar 

(semestrul 3 de studii). 

 (4) Cuantumul bursei Kaufland de tip B este de 460 lei / lună, în total 1840 lei. 

 (5) Bursele Kaufland de tip B nu se acordă simultan cu bursele de performanță sau de merit 

acordate de Universitatea Babeș-Bolyai. 

 (6) Beneficiarii burselor Kaufland de tip B sunt exclusiv studenți școlarizați în regim 

bugetat. 

 

Art.7.  (1) Bursele Kaufland de tip C constau în preluarea taxelor de școlarizare corespunzătoare 

anului universitar în curs. 

 (2) Fondul de burse destinat burselor Kaufland de tip C este de 29900 lei. Fondul de burse 

destinat burselor Kaufland de tip C poate modificat în cazul modificării taxelor de școlarizare 

stabilite pentru studenții Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. 

 (3) Se acordă în total 10 burse Kaufland de tip C, după cum urmează: 

a) 5 burse Kaufland de tip C primilor 5 studenți din anul 1 școlarizați în regim cu taxă, în 

ordinea descrescătoare a mediei generale obținute în primul semestru al anului 

univesitar (semestrul 1 de studii); 

b) 5 burse Kaufland de tip C primilor 5 studenți din anul 2 școlarizați în regim cu taxă, 

în ordinea descrescătoare a mediei generale obținute în primul semestru al anului 

univesitar (semestrul 3 de studii). 

 (4) Bursele Kaufland de tip C se pot acorda simultan cu alte tipuri de burse acordate de 

Universitatea Babeș-Bolyai. 

 (6) Beneficiarii burselor Kaufland de tip C sunt exclusiv studenți școlarizați în regim cu 

taxă. 

 (7) Nu pot fi beneficiari ai burselor Kaufland de tip C studenții școlarizați în regim cu taxă, 

dar care sunt scutiți de taxă sau cărora le este plătită taxa de școlarizare din alte surse (alte tipuri de 

burse, contracte de sponsorizare etc.). 

 

Art.8. (1) Bursele Kaufland se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat sau 

se retrage de la studii. 

 (2) Bursele Kaufland se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, cu 
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excepţia bursierilor ERASMUS/ SOCRATES, a studenților plecați în baza acordurilor bilaterale de 

schimburi și a studenților plecați în stagii de practică sau pentru alte activități prevăzute în planurile 

de învățământ. 

 

Art.9. Bursele Kaufland se acordă la cererea studenților, sub semnătura proprie. Cererile se depun 

la secretariatul Departamentului de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Germană în 

primele 15 zile ale semestrului 2 de studii (pentru studenții anului 1), respectiv ale semestrului 4 de 

studii (pentru studenții anului 2). 

 

Art.10. (1) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în 

considerare în ordinea următoare:  

1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, 

seminarii ştiinţifice, concursuri studențești, în semestrul precedent; 

2. media pe semestrul precedent;  

3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă, se va lua în 

considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se 

va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline 

cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;  

4. notele obținute la materiile facultative;  

5. media obţinută la concursul de admitere;  

6. media obţinută la examenul de bacalaureat. 

 

 (2) Evaluarea activităţii extracurriculare a studentului se va realiza în baza punctajului 

obținut, astfel: 

 

Categorii de activităţi punctate  Punctaj 

Publicare cărţi de specialitate 

Autor principal  200 

Coautor  Se împart 200 de puncte la numărul de autori  

Publicare articole  

Articol în publicaţii de specialitate internaţionale 

Autor principal  100 

Coautor  Se împart 100 puncte la numărul de autori 

Articol în publicaţii de specialitate naţionale 

Autor principal  80 

Coautor  Se împart 80 puncte la numărul de autori 

Brevete înregistrate 

Internaţionale  200 

Naţionale  100 

Sesiuni ştiinţifice, concursuri studențești internaţionale 

Premiu de excelenţă  100 

Premiul I  90 

Premiul II  80 

Premiul III  70 

Menţiune  60 

Participare  30 

Sesiuni ştiinţifice, concursuri studențești naţionale 

Premiu de excelenţă  90 

Premiul I  80 

Premiul II  70 

Premiul III  60 

Menţiune  40 
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Participare  20 

Sesiuni ştiinţifice organizate de către UBB 

Premiu de excelenţă  80 

Premiul I  70 

Premiul II  60 

Premiul III  40 

Menţiune 30 

Participare 10 

 

 

Art.11. Beneficiarii burselor Kaufland de oricare tip nu au nicio obligație față de compania 

Kaufland, nici pe parcursul acordării bursei, nici ulterior. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan - Responsabil Acord parteneriat Kaufland 

Conf.univ.dr. Mădălina Păcurar - Responsabil executiv  Acord parteneriat Kaufland 

 

 

 

Avizat de către membrii  Consiliului DSEGALG: 

 

Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan 

Prof.univ.dr. Mariana Mureșan 

Prof.univ.dr. Rudolf Gräf 

Conf.univ.dr. Gabriela Brendea 

Conf.univ.dr. Mădălina Păcurar 

Lect.univ.dr. Raluca Arba 

 


