Regulament Junior Summer University
ediția a XV-a, 2022

Preambul
Prezentul regulament este aplicabil elevilor înscriși, participanților și voluntarilor din
cadrul proiectului Junior Summer University, ediția a XV-a. Acest proiect este realizat de
Organizația Studentilor din Universitatea ”Babeș-Bolyai”, denumită în continuare OSUBB.

Capitolul I – Scop
Art. 1 Public țintă.
Junior Summer University este destinat elevilor care intră în ultimul an de studii liceale
și care urmăresc să își continue studiile în cadrul învățământului superior.

Art. 2 Scop principal.
Scopul principal este de a reduce rata abandonului universitar în rândul studenților din
primul an de facultate.

Art. 3 Scopuri secundare.
(1) Informarea elevilor cu privire la domeniile de studiu puse la dispoziție de către
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
(2) Acomodarea elevilor cu viața de student din Cluj-Napoca.

Capitolul II – Organizatori și susținători
Art. 4 Organizatori.
Junior Summer University este un proiect creat, implementat și organizat de către
Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai.

Art. 5 Parteneri.
(1) Organizația Studenților beneficiază de sprijinul Universității ”Babeș-Bolyai”, ca partener
principal al proiectului.

(2) Orice alți susținători ai proiectului sunt stabiliți prin contract sinalagmatic între OSUBB și
partenerul în cauză.

Capitolul III – Termene
Art. 6 Termene și date de desfășurare.
(1) Înscrierile pentru participarea la proiect au loc în perioada 28 martie - 17 aprilie 2022,
ora 23:59.
(2) Rezultatele înscrierilor (listă inițială) se vor publica în perioada 16-22 mai 2022, pe
www.jsu.osubb.ro.
(3) Confirmarea locului se face ulterior afișării listei inițiale, în termen de 5 zile de la afișare.
Procedura de confirmare se regăsește în art. 11.
(4) Redistribuirea locurilor rămase se face la o zi după ce se împlinește termenul precizat la
alin. (3) al prezentului articol. În aceeași zi se vor publica rezultatele în urma
redistribuirii (listă secundară), pe www.jsu.osubb.ro.
(5) Confirmarea locului în urma redistribuirii se face în termen de 3 zile de la afișarea
rezultatelor listei secundare. Procedura de confirmare se regăsește în art. 11.
(6) Lista finală a participanților, după confirmări și redistribuiri, va fi publicată în perioada
26 mai - 1 iunie 2022.
(7) Proiectul se desfășoară între 20 iulie și 3 august 2022.

Capitolul IV – Condiții
Art. 7. Statut.
(1) Aplicantul trebuie să fie, la momentul trimiterii aplicației, elev in clasa a XI-a.
(2) Participantul trebuie să aibă statutul unui absolvent de clasa a XI-a, aflat în vacanța de
dinaintea anului terminal de studii liceale, respectiv vacanța de vară care face tranziția
dinspre clasa a XI-a spre clasa a XII-a.

Art. 8. Cetățenie. Cetățenia și proveniența aplicantului nu au relevanță.
Art. 9. Condiție medicală.
(1) Aplicantul trebuie să nu fie suferind de boli contagioase care ar putea să pună în
pericol siguranța și sănătatea proprie, cât și a celor din jur.
(2) Asumarea răspunderii față de prevederile de la art. 9(1) se face, pentru minori, prin
acord parental, iar pentru majori, prin declarația pe propria răspundere. Ambele
documente se regăsesc pe website-ul proiectului, www.jsu.osubb.ro .

Capitolul IV – Aplicație
Art. 10. Forma.
(1) Aplicațiile trebuie să respecte formatul impus de formularul de înscriere existent pe
website-ul www.jsu.osubb.ro.
(2) Completarea formularului de înscriere este obligatorie, iar parcurgerea lui implică
încărcarea pe platformă a următoarelor documente (care pot fi găsite pe același site):
a. Cartea de identitate a aplicantului;
b. Adeverință din partea instituției de învățământ din care aplicantul face parte,
care să ateste calitatea de elev în clasa a XI-a în anul curent;
c. Formularul de recomandare din partea unui profesor al instituției de
învățământ din care aplicantul face parte;
d. Acord parental, în cazul în care aplicantul este minor la data completării
formularului. Semnarea acordului atestă faptul că părinții aplicantului au luat
la cunoștință și sunt de acord cu regulamentul prezent;
e. În cazul în care aplicantul este major la data completării formularului, acesta
trebuie să semneze declarația pe proprie răspundere. Semnarea declarației
atestă faptul că părinții aplicantului au luat la cunoștință și sunt de acord cu
regulamentul prezent;
f. Opțional: diplome sau alte înscrisuri care atestă activitatea descrisă de
aplicant în cadrul răspunsurilor sale.
(3) Aplicațiile care nu respectă prevederile prezentului articol nu vor fi luate în
considerare.

Art. 11. Confirmare.
(1) Confirmarea locului se face în termen de 7 zile de la data la care a fost afișată lista cu
rezultatele.
(2) Locul în cadrul proiectului se confirmă prin trimiterea unui email la adresa
jsu@osubb.ro, care să cuprindă următoarele documente:
a. Dovada efectuării plății taxei de participare în cuantum de 580 de LEI.
Această taxă acoperă toate costurile de cazare și masă din timpul proiectului,
un welcome pack, precum și alte activități care se vor regăsi în program;
b. Prezentul regulament semnat de către participant pe fiecare pagină și
ulterior scanat;
c. Regulamentul privind cazarea în căminele studențești, semnat de către
participant pe fiecare pagină și ulterior scanat.
(3) Banii
taxei
de
participare
se
vor
depune
în
contul
aferenți
RO49BTRL01301205A34507XX, Banca Transilvania, titularul contului fiind
Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB).

(4) În momentul depunerii, aplicantul va folosi datele personale va menționa, ca
descriere a tranzacției: „NUME PRENUME - taxă participare JSU 2022”.
(5) Din momentul trimiterii email-ului, aplicantul devine participant la proiect.

Art. 13. Comunicare.
(1) Comunicarea listei de participanți se va face în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2).
(2) Lista va fi publicată pe site-ul www.jsu.osubb.ro

Capitolul V – Organizare
Art. 14. Organizatori.
(1) Organizatorii JSU sunt membri ai Organizației Studenților din Universitatea
Babeș-Bolyai (OSUBB).
(2) Organizatorii JSU au obligația de a asigura cazarea și mesele pentru toți participanții
și coordonatorii din cadrul proiectului. De asemenea, aceștia asigură participanții de
posibilitatea prezențelor la cursurile facultății la care participantul a fost repartizat
și, de asemenea, activitățile extracurriculare propuse în cadrul proiectului.
(3) Organizatorii JSU au obligația de a asigura bazele materiale necesare și logistica
pentru fiecare activitate din cadrul proiectului.
(4) Organizatorii JSU au obligația de a asigura o comunicare eficientă atât între ei și
coordonatori, cât și între coordonatori și participant.
(5) Organizatorii JSU au dreptul la cazare și două mese pe zi pe toată durata proiectului.
(6) Organizatorii JSU au dreptul de a aplica avertismente atât participanților, cât și
coordonatorilor pentru abateri de la prezentul regulament.
(7) Organizatorul principal al JSU 2022 își rezervă dreptul de a elimina pe oricine din
proiect pentru abateri grave de la prezentul regulament sau de la regulamentul
privind cazarea în căminele studențești ale UBB. Eliminarea din proiect atrage după
sine nereturnarea taxei de participare și obligația de a părăsi proiectul și campusul.

Art. 15. Coordonatori.
(1) Coordonatorii JSU sunt reprezentanții direcți ai organizatorilor. Aceștia vor fi
împărțiți în grupe de 3 sau 4 pentru fiecare facultate participantă la proiect, la
aprecierea organizatorilor.
(2) Coordonatorii JSU au obligația de a asculta și respecta indicațiile organizatorilor
proiectului.
(3) Coordonatorii JSU au obligația de a ține legătura cu fiecare participant repartizat la
facultatea la care sunt responsabili.
(4) Coordonatorii JSU se angajează să asigure buna desfășurare a proiectului și să
comunice constant cu organizatorii.

(5) Coordonatorii JSU au dreptul la cazare și două mese pe zi pe toată durata
proiectului.
(6) Coordonatorii JSU au dreptul să propună, ca ultima ratio, mustrări și avertismente
verbale sau scrise participanților care încalcă regulile de participare, urmând a fi
validate/invalidate de organizatorului principal. Acestea se acordă gradual și în
funcție de gravitatea faptelor care constituie abateri de la prezentul regulament și
de la Regulamentul cadru de cazare în căminele studențești.

Art. 16. Participanți.
(1) Participanții JSU se bucură de toate drepturile și își asumă toate obligațiile pe care le
oferă prezentul regulament.
(2) Participanții au dreptul de a-și exprima opinia și sunt încurajați să aducă sugestii pe
durata proiectului.
(3) Participanții au dreptul și obligația de a locui la unitatea de cazare pe durata
proiectului.
(4) Participanții au dreptul la două mese pe zi pe durata proiectului.
(5) Participanții au dreptul și obligația de a participa la cursurile în cadrul facultății alese
de aceștia pe durata proiectului.
(6) Participanții au dreptul de a participa la orice activitate întreprinsă de către
organizatorii JSU pe durata proiectului.
(7) Participanții au dreptul și obligația de a comunica orice situație neprevăzută, fie din
motive obiective sau subiective, care ar putea periclita participarea activă a acestora
pe toată durata proiectului, cât și pentru perioade restrânse de timp.
(8) Participanții sunt de acord cu folosirea numelui și imaginii lor de către O.S.U.B.B.
pentru materialele de promovare și informare, atât pe durata proiectului cât și după
finalizarea acestuia.
(9) Participanții sunt de acord ca OSUBB să fie autorizată să proceseze datele personale
introduse în dosarul de aplicație în următoarele scopuri:
a. Crearea și printarea materialelor grafice;
b. Redactarea și depunerea anexelor Universității ”Babeș-Bolyai” necesare
desfășurării proiectului Junior Summer University;
c. Realizarea rapoartelor ulterioare proiectului..
(10) Participanții au obligația de a asculta și respecta indicațiile coordonatorilor și a
organizatorilor JSU.
(11) Participanții au obligația de a respecta programul JSU.
(12) Participanții au dreptul de a participa la orice curs al oricărei altei facultăți
participante la proiect, cât timp cât nu se intersectează cu programul facultății din
care fac parte.
(13)
Participanții au dreptul să se retraga oricând din proiect. Retragerea atrage după
sine eliminarea din proiect și nereturnarea taxei de participare.

Art. 17. Căminul și campusul.
(1) Participanții vor fi cazați în camere cu persoane de același sex.
(2) Este interzisă deținerea, utilizarea sau consumul de materiale inflamabile, alcool,
stupefiante, substanțe toxice și substanțe ilegale.
(3) Căminul dispune de regulament propriu, pe care fiecare participant va trebui să-l
citească și să semneze luarea la cunoștință a acestuia și respectarea lui.

Art. 18. Facultatea. Participanții se obligă la respectarea regulilor facultății din care fac parte,
cât și a indicațiilor cadrelor didactice pe toata durata proiectului.

Art. 19. Asumarea responsabilității. Participanții își asumă responsabilitatea pentru
orice acțiune care depășește prezentul regulament. Consecințele atrase de acțiunile
acestora vor fi suportate de ei, în măsura prejudiciului cauzat.

Capitolul VI – Sancțiuni.
Art. 20. Sancțiunile.
(1) Pot primi sancțiuni organizatorii, coordonatorii și participanții.
(2) Nerespectarea regulamentelor de către organizatorii, coordonatorii și participanții
JSU va atrage după sine sancționarea activității în cadrul proiectului.
(3) Sancțiunile sunt prerogative coercitive care aparțin organizatorului principal. Orice
abatere va fi semnalată acestuia de către coordonatori și participanți, urmând ca
organizatorul principal să ia decizia finală.

Art. 21. Sistemul sancțiunilor.
(1) Organizatorul principal dispune de prerogativele eliminării oricărui organizator,
coordonator sau participant din proiect, din motive imputabile acestora.
(2) În cazul nerespectării regulamentului sau a creării unor incidente cauzatoare
de prejudicii, organizatorul principal își rezervă dreptul de a sancționa
respectivul organizator în mod gradual, la aprecierea acestuia.
(3) În cazul nerespectării regulamentului sau creării unor incidente cauzatoare
de prejudicii, organizatorul principal își rezervă dreptul de a sancționa
respectivul participant în mod gradual, astfel:

a. la prima abatere, participantul va primi un avertisment verbal din
partea organizatorilor, echivalentul pentru o mustrare.

b. la a doua abatere, vor fi sunați părinții sau tutorele participantului.
c. la a treia abatere, participantul va fi exclus din proiect și trimis acasă
pe cheltuiala proprie, fără returnarea taxei de participare

(4) Cu mustrare sau avertisment, în funcție de gravitate, pot fi sancționate
următoarele conduite:
a. întârzieri repetate la activitățile obligatorii menționate în program;
b. neparticiparea la activitățile obligatorii menționate în program;
c. părăsirea campusului fără acordul coordonatorilor;
d. încălcarea obligației de menținere a curățeniei în toate spațiile de
desfășurare a activităților;
e. acte de violență de orice tip, față de ceilalți participanți, coordonatori
sau orice alte persoane cu care se interacționează de-a lungul
proiectului;
f.

nerespectarea orelor de liniște stabilite de coordonatori;

g. nerespectarea observațiilor impuse de către coordonatori;
h. orice alte conduite care ar perturba buna desfășurare a proiectului.

Capitolul VII – Dispoziții finale.
Art. 22. Termen de aplicare.
(1) Prezentul regulament se aplică pentru perioada înscrierilor și a desfășurării
proiectului Junior Summer University 2022.
(2) Organizatorii și coordonatorii Junior Summer University 2022 nu își asumă
responsabilitatea în cazul unor eventuale abateri de la regulament ale
participantului.

Art. 22. Acord.
(1) Prezentul regulament este în acord cu Statutul Organizației Studenților din
Universitatea Babeș-Bolyai
(2) Prezentul regulament este în acord cu Regulamentul privind organizarea și
funcționarea căminelor studențești.

Art. 23. Situații neprevăzute. Orice situație neprevăzută în prezentul regulament va fi
completată de către legislația în vigoare.

