
Procedura pentru organizarea și desfășurarea concursului „Cea mai bună
grupă din UTCN”

Art. 1 Prezentele instrucţiuni se adresează tuturor studenților înmatriculați la un program de
studii de licență, în anii neterminali, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Art. 2 Grupele care doresc să participe la competiţie trebuie să fie înscrise de către
responsabilul de grupă printr-o adresă înaintată Organizației Studenților din Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj) până la data la care se încheie procesul de Evaluare
a Activității Didactice de către studenți aferent semestrului I, pe adresa de e-mail:
osutcluj@gmail.com

Art. 3 Concursul este activ până la finalul sesiunii de consultații, restanțe și măriri de note
desfășurată în regim de plată (vară/toamnă).

Art. 4 Concursul se va desfășura în două etape: desemnarea grupei câștigătoare la nivel de
facultate și desemnarea grupei câștigătoare la nivel de universitate în etapa finală.

(1) O singură grupă poate fi declarată câștigătoare la nivel de facultate;

(2) O singură grupă poate fi declarată câștigătoare la nivel de universitate și este aleasă
din cele 12 grupe câștigătoare la nivel de facultate;

(3) Grupa câștigătoare la nivel de universitate va beneficia doar de excursia de studiu
oferită pentru etapa finală.

Art. 5 La nivelul fiecărei facultăți, grupa care are cel mai mare punctaj, în urma încheierii
sesiunii de consultații, restanțe și măriri de note desfășurată în regim de plată (vară/toamnă)
este desemnată câștigătoare a concursului în prima etapă și intră automat în etapa finală a
concursului (pentru desemnarea câştigătoarei pe universitate).

Art. 6 Desemnarea grupei câştigătoare la nivel de facultate se realizează de către
Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj),
astfel:

(1) Punctajul de concurs se aplică la nivel de facultate, individual pentru fiecare grupă la
nivelul fiecărei specializări, și se calculează în modul următor:

• suma mediilor ponderate ÷ nr.studenţi din grupă = media grupei
• suma mediilor ponderate grupelor din an ÷ nr. de grupe din an = media
anului de studiu

• media grupei – media anului de studiu = punctajul grupei

(2) Dacă un student renunță la studii sau își îngheață anul înainte de finalizarea procesului
de evaluare din sesiunea aferentă semestrului II, media acestuia nu va fi luată în
calcul.

(3) Dacă un student ajunge în situația de a repeta anul, media acestuia nu va fi luată în
calcul.



(4) În cazul în care mai multe grupe ocupă prima poziție (au același punctaj), departajarea
se va face după procentul de studenţi integralişti din respectivele grupe.

(5) În cazul în care în specializare nu există mai multe grupe, se va realiza media
ultimelor trei generații care au promovat anul specializării respective, care va fi
scăzută din media grupei:

• media grupei - (medie grupă 1 + medie grupă 2 + medie grupă 3) ÷ 3 = punctajul
grupei

Exemplu: Media gr. 1, an 2, promoția 2022-2023 - (Media gr. 1, an 2, promoția
2021-2022 + Media gr. 1, an 2, promoția 2020-2021 + Media gr. 1, an 2, promoția
2019-2020) = punctajul gr. 1, an 2, promoția 2022-2023

(6) Echipele sunt eligibile pentru participare în concurs doar dacă, la finalul procesului de
Evaluare a Activității Didactice de către studenți, aferent semestrului I, 50% dintre
membrii grupei pot face dovada că au luat parte la acest proces evaluând.

Art. 7 Desemnarea grupei câștigătoare în etapa finală va fi realizată de către Biroul
Consiliului de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca la finalul desfășurării
concursului pe baza criteriilor enumerate anterior.

(1) În cazul în care, în etapa finală, vor fi două sau mai multe grupe cu același punctaj,

departajarea va fi realizată de către Biroul Consiliului de Administrație al Universității
Tehnice din Cluj-Napoca.

(2) Departajarea se va face luând în considerare concursurile academice, competițiile
sportive și activitatea extracurriculară de voluntariat, în această ordine.
Art. 8 Grupele câștigătoare vor beneficia de 12 excursii de studii. Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca va facilita grupelor câștigătoare la nivel de facultate câte o excursie de studiu în
țară (cu durata de maximum 5 zile). Grupa desemnată câștigătoare la nivel de universitate va
primi o excursie de studiu în străinătate (cu durata de maximum 7 zile).
Art. 9 Excursia de studiu se referă la vizitarea unor universități din EUT+ sau alte
universități partenere, obiective, lucrări reprezentative, societăți și/sau altele specifice
domeniului de studiu și va fi aleasă de Biroul Consiliului Facultății de care aparține grupa
respectivă.
Art. 10 Fiecare grupă va fi însoțită de un reprezentant din partea facultății de care aparține.
Acest reprezentant va fi desemnat la nivel de facultate.
Art. 11 Grupa câștigătoare la nivel de universitate va fi însoțită de un reprezentant ales de
către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Art. 12 Prezentele instrucţiuni de lucru au fost adoptate de către Consiliul de Administrație al
Universității Tehnice din Cluj-Napoca în data de 21.02.2023 şi intră în vigoare de la data
adoptării.
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