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CUVÂNT ÎNAINTE
Dragă bobocule,
Bine ai venit la cea mai mare și prestigioasă
universitate din România. Anii de studenție vor
reprezenta pentru tine cea mai frumoasă etapă din
viață, atât în ceea ce privește dezvoltarea ta
personală, cât și cea profesională și academică. UBB
este instituția care pune în valoare individul, studentul
având oportunitatea de a-și crea propriul parcurs
academic, dar și social, prin diversele oportunități pe
care universitatea și orașul le oferă.
În cadrul acestei universități studenții sunt parteneri egali cu profesorii, Alma Mater
Napocensis fiind un forum autentic de dezbatere a ideilor și o intersecție a culturilor,
atât a celor naționale, cât și a celor internaționale.
Pandemia ne-a marcat pe toți, punând la încercare însuși modul nostru de
interacțiune interumană, așadar ne dorim cu mare entuziasm să ne cunoaștem și
să dezvoltăm împreună o serie de proiecte care să aibă un impact pozitiv asupra
dezvoltării comunității locale, naționale și internaționale. Până atunci ne vedem în
campusurile și facultățile Universității, dar și la activitățile extracurriculare pe care le
desfășurăm împreună cu organizațiile studențești.

Prefectul Studenților
Zbranca Ionuț Leonte
Dragă studentului,
Bine ai (re)venit la Universitatea Babeș-Bolyai! Pentru că știm cât de
dificilă poate fi tranziția de la liceu la facultate sau chiar de la
învățământul tradițional la unul online, noi ți-am pregătit cu drag acest
ghid. Aici vei găsi toate informațiile de care ai nevoie și toate lucrurile
de care vei da atât în primul an, cât și pe tot parcursul studenției.
Consiliul Studenților din
Universitatea Babeș-Bolyai

CUVÂNT ÎNAINTE
Dragi studenți,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)
este noua voastră „casă-academică”. După ce
„casa-familie” v-a crescut și v-a ajutat să ajungeți
aici, UBB este „casa-academică” – Alma Mater – care
vă va ajuta să deveniți buni specialiști, capabili să
lucrați și să vă adaptați profesional oriunde în
această lume, și buni cetățeni, protectori ai
democrației și ai civilizației, nu în ultimul rând
asigurându-vă contextul pentru dezvoltare personală
continuă.
În acest demers voi puteți și trebuie să fiți arhitecții
propriei educații, deoarece la UBB studenții nu sunt
niște beneficiari ai unui act educațional/ academic, ci
sunt parte constitutivă a unei comunității academice,
contribuind astfel la educația proprie.
Așa cum spuneam în diverse contexte, cu o tradiție
academică de 440 de ani, UBB face parte din
galeria universităților de prestigiu și de referință din
România, de cinci ani aflându-se pe prima poziție în
țară în Metarankingul Universitar care sumarizează
rankingurile internaționale majore ale universităților.
Recent, în urma auditului internațional QS STAR, UBB a
fost confirmată ca universitate „world-class”
(QS*****), iar din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD,
organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-class/research-intensive”.
Așadar, beneficiați de Alma Mater UBB,
aveți grijă de ea și să creștem cu toții
împreună, bucurându-ne și mirându-ne în acest proces! Vă urez tuturor
un an academic așa cum vi-l doriți și
bine ați (re)venit acasă!

Cu prețuire,
Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Prof. univ. dr. Daniel DAVID

Dragi studenți,
Așa cum am anunțat încă din luna Iulie, universitatea
noastră a hotărât, inițial, în forurile interne de decizie,
ca anul universitar 2021-2022 să înceapă în mod
tradițional, față în față. Din păcate, reglementările
naționale apărute la începutul lunii septembrie
prevedeau măsuri restrictive și de distanțare ce ne-au
permis să alegem unul din cele trei scenarii pentru
începerea anului universitar 2020-2021, cu avantajele
și dezavantajele fiecăruia:
față în față – pentru facultățile cu număr mic de studenți, unde desfășurarea
cursurilor și seminariilor se putea face cu măsuri de distanțare;
online – pentru facultățile cu formații de studiu mari, unde desfășurarea tuturor
cursurilor și seminariilor se va face pe platforme de învățământ la distanță;
hibrid – desfășurarea cursurilor online, la toate programele, iar seminariile și
laboratoarele față în față la anumite programe sau ani de studiu (primul an,
respectiv anul terminal).
Evident, alegerea scenariului s-a fost făcut după consultarea facultăților și a
organizațiilor studențești, prin care am urmărit câteva lucruri: respectarea legislației,
protejarea sănătății studenților și a cadrelor didactice din cadrul UBB, cazarea cât
mai multor studenți în cămine, precum și menținerea unui standard de calitate cât
se poate de ridicat al activității didactice și de cercetare, în condiții de pandemie.
Începem, din nou, anul universitar într-un format nedorit, cu provocări majore, dar
așa cum o facem în fiecare an, trebuie să le urăm bun venit bobocilor noștri în vasta,
dar prestigioasa comunitate a UBB. Și acest nou an universitar va fi complicat, atât
pentru noi, dascălii, fiindcă trebuie să ne schimbăm suporturile de curs, dar și modul
de predare pentru regim online. Pentru voi, studenții, însă, dezamăgirea este și mai
mare, deoarece trebuie să vă adaptați acestui mod atipic de predare-învățare și,
mai ales, să limitați o componentă majoră a vieții studențești, socializarea! De
aceea, trebuie să fim, în aceste vremuri, uniți și îngăduitori unii cu alții. Cum am
spus-o si anul trecut: Voi, studenții, ar fi bine să ne înțelegeți dacă avem anumite
sincope în utilizarea resurselor digitale, așa cum și noi trebuie să fim mai indulgenți
cu voi, studenții, cei care trebuie să vă adaptați la un nou mod de dobândire a
cunoașterii! Nu va fi ușor, dar trecând împreună prin această pandemie ne vom
apropria unii de ceilalți și vom fi mai puternici, mai pregătiți să facem față
provocărilor care vor urma. Am să închei spunându-vă încă o dată, bine ați venit la
UBB și vă îndemn să nu uitați niciodată motto-ul nostru: Traditio Nostra Unacum
Europae Virtutibus Splendet!

Prorector cu finanțarea, informatizarea
și relația cu studenții
prof.univ.dr. Dan-Tudor LAZĂR

DICȚIONAR STUDENȚESC

În cazul în care nu îți sunt cunoscuți următorii termeni, ți-am pregătit un mic dicționar. Ține ghidul
aproape! Cel puțin 3 ani vei auzi despre credite, examene, contracte de studiu sau fișa disciplinei.

BURSA reprezintă alocația bănească oferită de către universitate.
-bursă de performanță (1000 lei/lună): pentru rezultatele excepționale obținute la
examenele din semestrul precedent (studenții anului I pot beneficia de acest tip de bursă
doar începând cu semestrul al II-lea);
-bursă de merit (700 lei/lună): pentru rezultatele deosebite obținute la admitere/la
examenele din semestrul precedent;
-bursă de ajutor social: în cuantum de 580 lei/lună.

Bursa de performanță/merit poate fi cumulată cu bursa de ajutor social. Pentru a beneficia de bursă,
studentul trebuie să depună o cerere la secretariatul facultății la începutul fiecărui semestru.

CARNETUL DE STUDENT îl primești la începutul anului I și este documentul care atestă
calitatea de student la UBB și care îți este solicitat pentru a beneficia de diverse reduceri,
gratuități, etc. Acesta se vizează de către secretariatul facultăţii la începutul fiecărui an.
CONTRACTUL DE COMODAT este documentul pe care studentul îl semnează pentru a ocupa
unul dintre locurile din căminele studențești ale universității.
CONTRACTUL DE ȘCOLARIZARE este documentul semnat cu universitatea, la înscrierea
nivelului de studiu, în care sunt stipulate drepturile și obligațiile ambelor părți. Prin
intermediul contractului de studiu studentul optează pentru disciplinele pe care le va studia
în anul universitar următor. Acesta se semnează la începutul anului academic.
CREDITELE ECTS (Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii) sunt
unităţi de măsură convenţionale, care reflectă complexitatea studiului disciplinei, precum și
volumul de muncă intelectuală ce trebuie depusă. Este considerat integralist studentul care
a obținut într-un an universitar un total de 60 de credite aferente disciplinelor obligatorii și
opționale. Pentru a promova anul, studentul trebuie să acumuleze minimum 30 de credite
obținute în cele două semestre. Creditul este utilizat în calculul mediei anuale (a se vedea
în figura de mai jos formula de calcul a mediei).
MEDIA =

(nota 1 x nr. credite curs 1 + nota 2 x nr. credite curs 2 + ... + nota n x nr. credite curs n)
(nr. credite curs 1 + nr. credite curs 2 + ... + nr. credite curs n)

CURSUL este o prelegere în care se expune partea teoretică a disciplinei.
EXAMENUL reprezintă modalitatea de evaluare ce poate lua una dintre următoarele forme:
examen oral sau scris. Atunci când examenul se susține fizic, la facultate, se stabilesc câte
două date de examinare, fapt ce oferă studentului flexibilitate.
EXMATRICULAREA reprezintă încetarea școlarizării unui student, fie pentru neîndeplinirea
obligațiilor asumate prin contractul de școlarizare, fie din motive disciplinare.
FIȘA DISCIPLINEI este întocmită pentru fiecare disciplină și cuprinde informații esențiale
privind: tematica parcursă, bibliografia obligatorie, opțională, modalitatea de evaluare,
numărul de ore alocat studiului etc.
FORMA DE FINANȚARE reprezintă sursa de proveniență a fondurilor necesare acoperirii
costurilor școlarizării studentului. Un student nu poate beneficia de un număr total de ani la
”buget” mai mare decât numărul anilor din ciclul de studiu în care este înmatriculat.

ÎNTRERUPEREA STUDIILOR reprezintă sistarea temporară a ciclului de studiu (pentru un
total de maximum 2 ani, pe întreaga perioadă a ciclului de studiu). Se poate realiza numai
după absolvirea a două semestre și doar în perioada dintre finalizarea unui an academic
și începerea celui următor (excepție făcând cazurile medicale).
LABORATOARE - specifice științelor exacte, în cadrul acestora studentul va pune în
practică ceea ce a studiat la curs.
Mobilitățile Erasmus + (internaționale) sunt perioadele de studiu (pe o perioada a
maximum două semestre într-un ciclu de studiu) petrecute într-o instituție parteneră din
Europa. Atât perioada de aplicare, cât și criteriile de selecție vor fi anunțate de către
coordonatorul Erasmus + al fiecărei facultăți. Mobilitățile interne conferă dreptul
studentului de a urma cursurile unei instituții de învățământ superior din România, diferită
de cea în care s-a înmatriculat inițial.
MODULUL PEDAGOCIC oferă posibilitatea de a deveni cadru didactic până la nivelul clasei
a X-a, iar dacă continui nivelul II, în timpul cursurilor de la master, vei putea preda în
mediul universitar. Participarea este facultativă și gratuită pentru studenții de la buget.
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT cuprinde disciplinele pe care studentul le va parcurge de-a
lungul ciclului de studiu. Cursurile pot fi obligatorii (cele esențiale pentru pregătirea
academică), opționale (cursurile ce trebuie alese dintr-un pachet de cursuri opționale,
chiar și de la o altă facultate din UBB) sau facultative (studentul are posibilitatea de a
studia o disciplină ce îl poate ajuta la diversificarea cunoștințelor; acestea sunt contra
cost). De asemenea, în anul I cursul de Educație Fizică este disciplină obligatorie, evaluată
cu calificativul Admis sau Respins, iar promovarea acesteia este obligatorie.
PRACTICA este obligatorie și se va face începând cu semestrul II/III.
REÎNMATRICULAREA reprezintă reluarea studiilor de către o persoană exmatriculată.
RETRAGEREA DE LA STUDII este procesul prin care o persoană admisă la studii sau aflată
în cursul derulării școlarizării își retrage dosarul de student. În cazul studenților la taxă,
taxa datorată este cea aferentă semestrului în care se depune cererea de retragere.
SEMINARE - vei pune în aplicare partea teoretică învățată la curs, într-un mod interactiv.
Prezența este obligatorie în proporție de 75% din totalul orelor stabilite în planul de
învățământ. În caz contrar, studentul nu se va putea prezenta la examenul disciplinei
respective în sesiunea de examene de la finalul semestrului.
SESIUNEA reprezintă perioada din fiecare semestru în care se susțin examenele la
disciplinele studiate. Sesiunea de restanțe reprezintă perioada succesivă sesiunii, în care
studentul are posibilitatea de a fi reexaminat la disciplina la care nu a obținut nota de
promovare (nota 5). La fiecare disciplină prima reexaminare este gratuită, dacă
studentul se prezintă la examen în același an universitar în care a fost predată disciplina.
Pentru următoarele examinări studentul trebuie să achite o taxă calculată prin raportare
la numărul de credite aferente disciplinei. Sesiunea de măriri se identifică temporal cu
sesiunea de restanțe și oferă studentului șansa de a fi reexaminat, în mod gratuit, în
același an universitar în care a fost predată disciplina, pentru a obține o notă mai mare
la un examen. Nota finală va rămâne nota mai mare (indiferent de sesiunea în care ai
obținut nota).
TUTORELE DE AN este cadrul didactic desemnat pentru a oferi sprijin cu privire la
activitatea academică și dezvoltarea personală a studenților.

CAMPUS
UNIVERSITAR
CAMPUSUL HAȘDEU

CAMPUSUL ECONOMICA

Căminele 1-6: de fete, cu 5 persoane în
cameră, sală de lectură, baie și
bucătărie comună pe fiecare palier (100
lei/lună)
Căminul 16: de băieți, cu 5 persoane în
cameră, sală de lectură, baie și
bucătărie comună pe fiecare palier (100
lei/lună)
Căminul 14: mixt, are camere de 2
persoane, iar baia și bucătăria sunt
comune pe fiecare palier (120 lei/lună)
Căminul 17: mixt, are camere de 2
persoane, baie în fiecare cameră și câte
o bucătărie la fiecare palier (140
lei/lună)
Căminele A1-A4: confort I, tip garsonieră
de două persoane, cu baie și bucătărie
proprie în fiecare cameră (170 lei/lună)

Căminul Economica 1 și 2: cămine mixte,
cu 3 persoane în cameră, baie proprie,
bucătărie și sala de lectură comună pe
fiecare palier (170 lei/lună)

Cămin Teologic
Cămin "Teologic I"– se află lângă
Facultatea de Teologie Ortodoxă și este
destinat studenților de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă (170 lei/lună)

Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”
Căminul Sport XXI: cămin mixt cu camere
de 3 persoane și baie în fiecare cameră.
Bucătăria este comună pentru locatarii
fiecărui etaj (170 lei/lună)
Căminul Juventus – se află în Parcul
Sportiv „Iuliu Hațieganu” și este destinat
doctoranzilor

Campus universitar Reșița
Cămin Universitar UBB Reșița- se află
lângă Centrul Universitar UBB Reșița și
este destinat tuturor studenților de la
această facultate (170lei/lună)

Pentru cei din anul I, locurile în cămin se acordă în funcție de media de admitere. Pe lângă criteriul
mediei, 90% din numărul total de locuri acordat facultăților se acordă pe baza mediei anului
anterior sau a notei din admitere, iar restul de 10% se acordă pe baza dosarelor sociale și medicale.

ORIENTARE ÎN CAMPUS
Am trecut și noi prin noutatea mutării în campus și adaptarea la
noul stil de viață, astfel în cele ce urmează sunt prezentate punctele
vitale ale vieții în campusul UBB.
În primul rând, va trebui să te familiarizezi cu personalul responsabil
de buna organizare a campusului și a căminelor, și anume:
administratorii de cămin sunt cei care încasează regia de cămin
și totodată sunt responsabili de toate activitățile din căminul pe
care îl administrează;
comitetele de cămin, care sunt formate din studenți și
administratorul de cămin, au rolul de a se asigura de bunul mers al
vieții în campus;
responsabilul de campus;
portarul;
personalul auxiliar.
Cu privire la drepturi și obligații în cămine, se disting următoarele:
taxele și perioada în care vei fi cazat în cămin va fi stabilită din
ziua în care te cazezi și semnezi contractul de închiriere. Trebuie să
achiți taxa de cămin lunar, până la data limită.
trebuie să ai grijă de bunurile din cămin și să le predai/achiți (în
cazul în care le-ai pierdut sau stricat), la final de an.
poți primi persoane din afara căminului până la ora 23:00. Pe
perioada pandemiei, accesul vizitatorilor este strict interzis.
trebuie să ai mereu legitimația la tine, întrucât orice persoană
responsabilă de campus ți-o poate cere pentru a verifica faptul că
ești cazat în acel cămin
Dacă regulile de mai sus sunt respectate și dacă nu deranjezi
liniștea publică, ai dreptul de a te distra alături de colegii tăi și a-ți
face experiența de student în cămin memorabilă.
Un alt lucru important este atitudinea și comportamentul
fiecăruia dintre noi în ceea ce privește viața în campus.
Universitatea Babeș-Bolyai este o comunitate care
promovează multiculturalismul, neconvenționalitatea și
respectul reciproc, iar acestea trebuie respectate și în
campus pentru a putea păstra atmosfera pozitivă a
acestuia. Suntem conștienți că uneori pot apărea unele
conflicte sau diferențe de opinie, însă acestea trebuie
tratate și rezolvate cu calm, întrucât aspectele
comportamentale negative de tipul violenței și denigrării
nu sunt acceptate și vor fi pedepsite în baza
regulamentelor UBB.

FAQ
Frequently asked questions

Cum este alocat un loc în cămin?

Locurile în cămine se distribuie proporțional cu numărul
de studenți bugetați de la fiecare specializare, respectiv
an de studiu, în funcție de rezultatele obținute în anul
anterior de studiu sau media de admitere pentru cei din
anul I. Pe lângă criteriul mediei, se pot acorda locuri pe
baza dosarelor sociale și medicale.

Nu am „prins” loc în cămin, pot face ceva?

Da! Nu toți studenții care primesc loc de cazare vin să îl
ocupe. Astfel, locurile rămase sunt redistribuite
studenților rămași fără cazare în primele două
săptămâni de la începerea anului universitar. Urmărește
site-ul facultății și cel al Consiliului Studenților pentru
detalii.

Cine poate beneficia de gratuite la cămin?

Studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii,
plasament; doctoranzii şi studenţii străini bursieri ai
statului român cazaţi în căminele 1-6 şi 16; studenţii copii
de personal didactic aflat în activitate, cazaţi în
căminele 1-6 şi 16; studenţi şi angajaţi ai Centrului de
Comunicaţii al Universităţii Babeş-Bolyai, care asigură
funcţionarea sistemului de comunicaţii prin internet;
bursierii CEEPUS, alţi studenţi străini veniţi în baza unor
acorduri inter-universitare sau interguvernamentale
care prevăd gratuitate la cazare.

Cine poate beneficia de reducere de 50%?

Doctoranzii şi studenţii străini bursieri ai statului român
sau cu acorduri interguvernamentale, inter-universitare,
cazaţi în căminele 14, 17, A1-A4, Economica I, Economica II,
Sport XXI, Teologic I; studenţilor români, copii ai
personalului didactic aflat în activitate, cazaţi în
căminele 14, 17, A1-A4, Economica I, Economica II, Sport
XXI, Teologic; studenţilor cu handicap grav şi accentuat,
la cerere, în baza Legii nr. 448/2006.

FACILITĂȚI STUDENȚEȘTI
Clujul este un oraș mare, aproape imposibil de bătut la pas în fiecare zi dintr-un capăt în
altul...însă norocul nostru face să avem parte de o multitudine de mijloace de transport în
comun și evident, de reduceri!
Dacă ești student la UBB ai un mare beneficiu din punct de vedere al transportului. În funcție
de forma de finanțare la care ești înmatriculat poți beneficia fie de un abonament lunar
gratuit dacă ești student bugetar, fie de un abonament lunar cu reducere de 50%, dacă ești
student la taxă. Aceste abonamente constau în 120 de călătorii pe lună pe oricare din liniile
mijloacelor de transport în comun și sunt valabile întregul an universitar!
Abonamentele gratuite și cu reducere se încarcă pe cardul contactless la unul din Punctele
de Ticketing. Prima încărcare din fiecare nou an universitar trebuie făcută la un Centru de
vânzare carduri, pentru verificarea documentelor solicitate. Abonamentele se pot prelungi
ulterior la automatele din stații, doar înainte de expirare.
Pentru a obține abonamentul de transport este
nevoie să te prezinți la unul din centrele de ticketing
ale companiei de transport din Cluj cu următoarele
documente:
- carnetul de student vizat la zi;
- unul dintre cele 6 carduri speciale: StudCard, ISIC
Card, Euro <26, OMNIPASS, A
Card/A Kártya și City Card Student;
- cererea de emitere a primului card de transport
(poate fi găsită pe site)
- chitanța emisă de către Compania de Transport
Public pentru plata contravalorii de 50% din
abonament pentru studenții care sunt la taxă.

Legitimația pentru transport este al doilea act pe
care îl primești din partea facultății după carnetul de
student. Aceasta îți va asigura reducere de 50% la
transportul cu trenul pe orice traseu național la toate
categoriile de trenuri la clasa a 2-a, iar studenţii orfani
sau proveniţi din casele de copii beneficiază de
gratuitate. Tot ce trebuie să faci este să-ți ridici
legitimația de la secretariatul facultății la începutul
anului universitar și ulterior să te prezinți cu ea și cu
cartea de identitate la orice casă de bilete sau agenție
de voiaj CFR pentru a-ți achiziționa biletul de călătorie.
Prin excepție, în perioada stării de urgență/alertă,
studenții pot obține legitimații de călătorie și
abonamente cu reducere de 50% sau gratuite și în
baza unei adeverințe (în format electronic), care
atestă calitatea de student pentru anul universitar în
curs, în locul legitimației de student pentru
reducere/gratuitate la transport, cu condiția că
instituția de învățământ superior a confirmat on-line
la CFR Călători, calitatea de student.

REDUCERI

Cu toții știm că viața studențească este frumoasă, dar și grea când rămânem fără
bani de la părinți, iar pentru acest lucru este foarte important să profităm la maxim
de REDUCERI. Studenți fiind suntem înconjurați de reduceri în tot felul de
circumstanțe sau domenii diferite. Unele foarte bine cunoscute sunt reducerile la
muzeele din toată țara. Tot ce trebuie să faci este să-ți iei cu tine carnetul de student
înainte de a ieși din casă. În aceeași categorie se regăsește și teatrul național din
Cluj, sau bazele materiale care aparțin de UBB (însă despre ele vom vorbi puțin mai
târziu). Evident, acestea nu sunt toate, ci doar un punct de plecare. Reducerile sunt
oarte multe, însă restul sunt oferite în baza unui card studențesc, cum ar fi StudCard,
ISIC Card, Omnipass etc. care oferă reduceri în foarte multe locuri, începând de la
mijloacele de transport în comun, până la mâncare la multe din restaurantele și
fast-food-urile din orașele mari, de la cinematografe la saloanele de frumusețe, ori
chiar de la sălile de fitness la utilități precum controale medicale simple,
oftalmologice, stomatologice etc. Ce trebuie tu să faci este să te interesezi de
reducerile pe care ți le oferă oricare din aceste carduri și să ți-l alegi pe cel care ți se
potrivește cel mai bine și să-l folosești în urma instrucțiunilor primite.
P.S. Poți avea mai multe carduri dacă îți plac atât de mult reducerile!

EVENIMENTE

Cluj-Napoca este un oraș acaparat de tineret,
iar din acest motiv avem acces la o mulțime
de facilități și evenimente de succes din toate
categoriile posibile. Fiind un oraș al tineretului,
avem parte de foarte multe petreceri și
evenimente speciale precum Untold, Electric
Castle, Jazz in the Park, dar și multe concerte
(care au loc în Piața Avram Iancu, acolo unde
pe timp de iarnă vei găsi unul din cele mai
frumoase Târguri de Crăciun din România),
expoziții, galerii, spectacole artistice și
culturale, campionate de fotbal, tenis, sau
multe alte sporturi, biciclete pe care le poți
închiria gratuit și piste de biciclete și de
asemenea, trotinete electronice disponibile pe
toata raza orașului. Tot ce trebuie să faci
pentru a nu profita de aceste oportunități este
să urmărești noutățile din Cluj și să-ți bați
colegii la cap să iasă cu tine peste tot.

RESURSE
Cantinele și cafeteriile Universității potolesc foamea a sute de

studenți și te așteaptă cu prețuri studențești. Toți studenții care
prezintă carnetul de student sau un card studențesc care să
certifice că sunt înscriși la Universitatea Babeș-Bolyai beneficiază
de o reducere de 20% din prețul afișat .
Cantina Hasdeu: facebook.com/restauranthasdeu
Cafeteria Economica: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/cafeteria_economica
Cafeteria Liliacul: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/cafeteria_liliacul
Cafeteria Litere: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/cafeteria_litere
Cafeteria Drept: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/cafeteria_drept
Restaurantul studențesc Juventus: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/restaurant_juventus
Cafeteria FSPAC: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/cafeteria_fspac
Casa Universitarilor: www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cantine/casa_universitarilor

Grădina Botanică, având o varietate de circa 10000 specii de

plante, este considerată una dintre cele mai frumoase din
România. Aceasta este deschisă între 10:00 – 20:00. Un atu pentru
studenții Universității Babeș-Bolyai este vizitarea gratuită a
grădinii botanice.

În fiecare vineri seara, pasionații de astronomie și cei care doresc
să aibă o experiență “cerească” au ocazia să ia parte la un
program de circa două ore desfășurat la Observatorul
Astronomic. Tariful de intrare este de 4 lei. Înafara zilei de vineri,
vizitarea observatorului se face pe baza de programare la
numărul de telefon: 0264 592 152.

Complexul de natație, situat în Parcul Babeș, reprezintă o bază
didactică pentru studenţii Facultății de Educație Fizică și Sport,
însă poate fi un loc de relaxare prin înot pentru toți studenții UBB.
Studenții UBB beneficiază de reducere de 50% la tariful de intrare
pe baza carnetului de student, deci profită și înoată mai des!
Dacă dorești să înoți alături de prieteni sau de familie, poți
consulta tarifele de închiriere ale Complexului de natație
accesând acest link:
www.ubbcluj.ro/ro/taxe/tarife_acces_intrare#complex_natatie.

Parcul sportiv universitar „Prof. dr. Iuliu Hațieganu”, cunoscut
de studenți drept „Parcul Babeș”, a fost înfiinţat între anii
1930-1932 de către eminentul om de ştiinţă, pedagog şi mare
iubitor al sportului, prof. univ. dr. Iuliu Haţieganu, Rector al
universităţii clujene, în memoria unicului său fiu. Pentru studenții
UBB, accesul în parc este gratuit pe baza carnetului de student.
Ce îți oferă parcul? Sala de jocuri sportive „V. Geleriu”, sală de aerobic, sală de atletism,
sală de forţă, sală de jocuri sportive G. Roman, sală de masaj, pistă de atletism acoperită
cu material sintetic, 2 terenuri de fotbal cu gazon şi unul cu zgură, teren rugby, teren de
minifotbal cu suprafaţă sintetică şi nocturnă, 11 terenuri tenis cu zgură, 2 terenuri tenis cu
bitum, o platformă cu bitum (cu terenuri de handbal, baschet, minifotbal), vestiare. Toţi
studenţii universităţii beneficiază de un program de gratuităţi pentru toate bazele
sportive, pe tot parcursul anului universitar (cu excepţia vacanţelor), de uni până vineri,
orele 10-12, şi sâmbăta, între 8 și 20, respectiv de reduceri de 50% ale tarifelor de închiriere
în afara orelor menționate. Mai multe tarife de închiriere, aici:
www.ubbcluj.ro/ro/taxe/tarife_acces_intrare#parcul_hatieganu

Stațiunea științifică UBB – Danubius, situată în localitatea
Coronini, județul Caraș-Severin, pe malul Dunării, în Parcul
Natural Porțile de Fier. Stațiunea are două laboratoare științifice
coordonate de facultățile Universității Babeș-Bolyai și echipate la
nivel superior: Laboratorul de Biogeografie și Conservare a
Biodiversității coordonat de Facultatea de Biologie și Geologie,
respectiv Laboratorul pentru Investigarea Factorilor de Mediu
coordonat de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.
În anul 2021, Grădina Botanică și Centrul de Cercetări de la Jibou
trec în structura UBB. UBB va putea organiza, inclusiv din punct de
vedere turistic, cea mai extinsă reţea de grădini botanice din ţară
- în Cluj (Cluj-Napoca), Bistriţa Năsăud (Arcalia) şi Sălaj (Jibou).

Societatea Antreprenorială Studențească UBB are ca scop

facilitarea înființării de entități juridice funcționale, prin formarea
tinerilor studenți din UBB și nu numai pe calea antreprenoriatului.
Printre activitățile SAS UBB se regăsesc organizarea de cursuri de
antreprenoriat, internship-uri și training-uri alături de companii
de succes, conferințe și workshop-uri, activități de mentorat și
multe altele. SAS UBB are ca scop și sprijinirea inițiativelor de
afaceri ale studenților și ale absolvenților proprii în primii trei ani
de la absolvire. Ești un student cu spirit de antreprenor sau pur și
simplu interesat de acest domeniu? SAS UBB te poate ajuta să te
dezvolți ca antreprenor! Stai cu ochii pe calendarul SAS și fii
alături de noi! Facebook: facebook.com/SASUBBcluj/
website: http://sasubb.ro/

Biblioteca Centrală Univeritară „Lucian Blaga” (BCU),
aflată în Piața Lucian Blaga, în proximitatea Casei de Cultură a
Studenților. Pe lângă accesul la numeroase săli de lectură cu
sute de locuri, la bibliotecă se pot împrumuta și chiar fotocopia
cărți și alte materiale la sală sau acasă.

Este bine de știut că BCU oferă acces și la surse online, fie că este vorba de bibliotecile
digitale ale BCU (http://dspace.bcucluj.ro/), fie că avem în vedere baze de date
internaționale, precum JSTOR (www.bcucluj.ro/ro/noutati/re-surse-științifice-online), și
alte resurse științifice. Pentru utilizarea serviciilor, îți recomandăm să consulți ghidurile
puse la dispoziție de către BCU: www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/ghiduri-decăutare. O altă modalitate de a obține o carte este solicitarea unei scanări, însă prețurile
sunt destul de ridicate. Important este să știți că găsiți această opțiune tot pe site-ul BCU,
la secțiunea Servicii oferite - Scanare, fotocopiere.
Pentru a beneficia de facilitățile amintite, este necesară obținerea unui permis de
bibliotecă. Permisul de bibliotecă se obține după achitarea unei taxe de eliberare permis
și se vizează anual. Acesta poate fi obținut online și trebuie prezentate următoarele
documente: carnet de student vizat, carte de identitate și formularul de înscriere. Permisul
îți va facilita accesul atât la BCU, cât și la bibliotecile filiale, aflate în cadrul facultăților din
Universitatea Babeș-Bolyai, dar și în alte spații. Pentru a afla mai multe informații despre
filiala BCU din cadrul facultății la care studiezi, precum și cu privire la alte filiale care ți-ar
putea fi de interes, te invităm să consulți lista cu filialele BCU: https://www.
bcucluj.ro/ro/despre-noi/biblioteci-filiale-și-speciale.
NOU – BCU a realizat o bază de date unde sunt scanate toate cărțile din bibliografiile
cursurilor. Cărțile electronice permit copierea textului direct din carte, căutarea rapidă a
cuvintelor cheie și zoom in/zoom out pentru o mai bună vizibilitate. Acestea pot fi
accesate cu codul permisului de bibliotecă la acest link: https://www.bcucluj.ro/ro/
resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri.

Cele trei baze ale Universității Babeș-Bolyai
- Centrul Arcalia, Cabana Beliș și Complexul Baru – care sunt
destinate în special studenților, găzduiesc activități de tipul:
-simpozioane științifice, conferințe, seminarii și cursuri;
-aplicații practice pentru studenți;
-training-uri, teambuildinguri și tabere educative.

CENTRE CULTURALE ȘI INSTITUTE
MORE DETAILS

Dacă ești pasionat de cultura unei țări, vrei să înveți o limbă străină, vrei
să beneficiezi de o bursă de studiu într-o altă țară sau te tentează
voluntariatul într-un mediu cultural și lingvistic atipic, centrele culturale
sunt primul loc în care trebuie să mergi, iar Clujul nu duce lipsă de
centre culturale.

Centrul Cultural German
Str. Universităţii Nr.7-9
Tel: 0264-594 492 klausenburg.ro
www.kulturzentrum-klausenburg.ro
Facebook: facebook.com/CentrulCulturalGerman/
Institutul Cultural Francez
Str. I.C.Brătianu Nr.22
Tel: 0264- 598 551
cluj@institutfrancais-roumanie.com
Website: https://institutfrancais.ro/
Facebook: facebook.com/InstitutfrancaisdeCluj/
British Council
Str. Arany Janos, Nr. 11, cod 400028
Tel: 0264-594 408, 0264-593 290
bc.cluj@britishcouncil.ro
Website: www.britishcouncil.ro
Facebook: facebook.com/BritishCouncilRomania/
Centrul Cultural Polonez
Str. Th. Mihali, Nr. 58-60, FSEGA, sala 402
Tel: 0264-418 655 int. 5863
polska.cluj@yahoo.com
Website: http://poloneza.centre.ubbcluj.ro/
Facebook: CentrulDeCulturaSiLimbaPoloneza/
Centrul Cultural Rus
Str. Teodor Mihali, Nr.58
Cămin Economica 1
centru.rus@ubbcluj.ro
Facebook: facebook.com/CentrulCulturalRus
Centrul de Studii Literare Belgiene
de Limbă Franceză
Str. Horea, Nr.31, Facultatea de Litere
Tel: 0264-534898
celblf@yahoo.fr
Website: www.francais.hum.ro/centrul_belgian
Centrul Cultural Italian
Str. Universităţii Nr.7-9
Tel: 0264-591 117
culturaitclujro@gmail.com
Website: www.centrocluj.it
Biblioteca de Studii Nordice
Str. Horea, Nr.31, Facultatea de Litere
sanda.tomescu@yahoo.com
mbeniko@gmail.com
Insitutul Confucius
Str. Th. Mihali, Nr. 59,
Tel: 0264-551153 confucius@ubbcluj.ro
Website: http://confucius.institute.ubbcluj.ro/
Facebook: facebook.com/ConfuciusInstituteUBB
Centrul de Studii Canadiene
Str. Horea, Nr. 31
Tel: 0264-532238

Centrul Cultural Coreean
Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, FSEGA
e-mail: kwak9571@gmail.com
Facebook: facebook.com/centrulcoreean
Biblioteca Austria "Bernhard Stillfried"
Str. Horea. Nr. 7 Tel: 0264-432827
e-mail: biblioteca.austria@gmail.com
Centrul Cultural Brazilian „Casa do Brasil”
și Biblioteca de Studii Latino-Americane
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4
Tel:0264.333.832
e-mail: casadobrasil@ubbcluj.ro
Website: http://casadobrasil.centre.ubbcluj.ro/
Facebook: facebook.com/CentrulCulturalBrazilianCasaDoBrasil
Centrul de Limba Portugheză – Camões I. P.
Str. Horea nr. 31, Facultatea de Litere, sala 40, parter
portughezacluj@gmail.com
Facebook: facebook.com/portughezacluj
Centrul Clujean pentru Studii Indiene
e-mail:mihaela.gligor@ubbcluj.ro
Website: http://indian.centre.ubbcluj.ro/
Facebook: facebook.com/indian.center.cluj/
Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice
Tel.: 0264-403.085
Website: http://turkology.institute.ubbcluj.ro/
Institutul de Armenologie
e-mail: iaubb.contact@gmail.com
Centrul de Studii Africane
Website: http://cestaf.centre.ubbcluj.ro/
Centrul Cultural Japonez
adresa: Calea Moților nr. 11, cam. 608
email: centrul.japonez@ubbcluj.ro
Website: http://japanese.centre.ubbcluj.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/CCJUBB
Biblioteca de Studii Americane "J. F. Kennedy"
e-mail: bcu.americana@ubbcluj.ro
Centrul de Studii Japoneze SEMBAZURU
tel: 0264-534898/5609
e-mail: rodica.frentiu@lett.ubbcluj.ro
Website: http:/lett.ubbcluj.ro/sembazuru
Facebook: facebook.com/SembazuruCluj
Institutul de Iudaistică și
Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly
Str. Croitorilor, Nr. 13
Tel: 0264-532.221
studii_iudaice@yahoo.com
Website: http://stiud.institute.ubbcluj.ro/ro/despre-noi/
Facebook: facebook.com/instiudcluj

Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni

Centrul de consiliere Student Expert

CCOPA, înglobează în structura sa 2 direcții: direcția
CARIERĂ și direcția ALUMNI.

Adaptarea la mediul academic, la societate sau
tranziția spre maturitate pot duce la situații solicitante
și neplăcute. Ei bine, consilierii centrului oferă sprijin
studenților pentru a depăși seriile de provocări
psihologice. Scopul principal este acela de a oferi
servicii
de
optimizare
personală,
consiliere
psihologică (individuală și de grup), asistență
psihoeducațională și consiliere vocațională, iar
membrii comunității UBB beneficiază de serviciu
gratuit.

Direcția CARIERĂ oferă servicii de consiliere și
orientare în carieră pentru studenții și absolvenții UBB,
precum și workshop-uri specifice pentru o mai bună
adaptare a lor pe piața muncii.
Direcția ALUMNI se ocupă de relația dintre
universitate și absolvenții ei, pentru a pune bazele
unei comunități puternice de alumni UBB. Pentru mai
multe detalii despre această componentă, puteți
vizita site-ul dedicat: alumni.ubbcluj.ro

Centrul de Orientare și
Consiliere Profesională - ProCariera
Dezvoltarea parcursului profesional reprezintă
principalul interes în rândul studenților. Astfel,
Universitatea Babeș-Bolyai oferă studenților săi
diverse oportunități de dezvoltare profesională,
printre care și COCP. Acesta organizează cursuri de
formare, educație financiară, diverse workshop-uri și
alte evenimente, dar și diverse oportunități de
practică. Asemenea centre se găsesc în incinta
facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
și Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Clinica de psihoterapie - PsyTech
Îngrijorările, stresul tind să îngreuneze realizarea
sarcinilor zilnice, iar ca studenți ne aflăm adesea
într-o etapă solicitantă. Ei bine, clinica PsyTech, prima
Clinică Universitară din țară, oferă servicii psihologice
inovative în mod gratuit studenților și angajaților UBB.
Printre aceste servicii regăsim: terapia prin robotică și
realitate virtuală, terapia asistată de animale și
terapia online. De asemenea, oferă oportunități de
dezvoltare prin diverse serii de webinarii și
evenimente.

Biroul pentru Studenți cu Dizabilități (BSD)

Student to Student Team

BSD s-a înființat în spiritul promovării valorilor de:
îngrijire, incluziune, diversitate, respect, accent pe
nevoile individuale, accesibilitate și colaborare.
Structura funcționează în cadrul UBB și este menită să
sprijine includerea studenților cu dizabilități în mediul
universitar prin crearea programelor concepute în
mod individual, prin realizarea diverselor proiecte,
identificarea nevoilor de învățare și informarea
cadrelor didactice cu privire la acestea.

Proiect derulat de către Universitatea Babeș-Bolyai
pentru studenții din anul I, nivel licentă, cu frecvență,
în vederea adaptării mai bune la mediul academic, în
condițiile pandemiei care modifică procesul
educațional. Acesta va fi derulat prin intermediul
CCARMA și Centrul Student Expert. Ideea proiectului
vizează mentorat studenților de către studenți mai
mari, având ca scop principal succesul academic
prin creșterea angajamentului studenților, a coeziunii,
motivației, formării identității de student UBB/al
facultății din care fac parte. Proiectul va implica
studenți traineri, studenți mentori și studenții din anul
I. Pentru mai multe informații urmărește pagina de
Facebook Proiect Student to Student Team.

FACILITĂȚI DIGITALE
AcademicInfo este o platformă pe care o vei
utiliza în mod frecvent pe
parcursul
studenției. Facilitățile pe care aceasta le
oferă sunt diverse: îți
poți completa
contractul anual de studiu; verifici notele pe
care le-ai obținut în sesiune sau restanțe/
măriri; poți completa diverse cereri și, nu în
ultimul rând, la finele fiecărui semestru îți
evaluezi profesorii (anonim, fără a putea fi
tras
la
răspundere
pentru
opțiunile
exprimate).
De altfel, prin intermediul AcademicInfo vei
intra în posesia datelor de logare în Office
365, fiecare student al UBB beneficiază de
licență gratuită a acestui pachet. Pachetul
oferă acces
gratuit la binecunoscutele
Word, Excel și PowerPoint, dar și la platforma
de videoconferință Microsoft Teams, fiind
platforma care facilitează accesul la cursuri.
Academic Info poate fi accesat în mod optim
și de pe telefon, prin intermediul UBBapp
(Android și iOS). Totodată, UBBapp oferă,
printre altele, acces și la știri de interes
pentru comunitatea studențească clujeană
și informații cu privire la facultățile din cadrul
Universității Babeș-Bolyai.
Vă mai informăm cu privire la paleta largă
de site-uri de unde vă puteți procura
materiale on-line gratuit:
Libgen: http://libgen.rs/;
Jstor: https://www.jstor.org/;
Academia.edu:https://www.academia.edu/;
Scribd: https://ro.scribd.com/;
Anelis Plus: http://www.anelisplus.ro/.

FEEDBACK
Evaluarea cadrelor didactice
Acum ești la început de drum și mintea
nu îți stă la examene, iar noi știm deja
lucrul acesta, însă este foarte important
să ții minte că oricât de mult ai lungi
această perioadă, sesiunea tot va veni,
iar înainte de sesiune există o activitate
foarte importantă: Evaluarea cadrelor
didactice. Este un proces simplu, bazat
pe un chestionar pe AcademicInfo sau
UBBapp, în care tu vei evalua activitatea
didactică a profesorilor pe care i-ai avut
la curs și la seminar. Este important să
participi și tu la acest proces și să fii
atent la activitatea didactică a cadrelor
didactice pe tot parcursul semestrului,
pentru că schimbarea apare atunci
când 20% dintre colegii tăi înscriși la
respectiva disciplină evaluează cadrul
didactic.

Calitatea educației în UBB

RAPORT 2020/2021

Pe parcursul studenției, vor apărea multe
chestionare pe care vei fi solicitat să le
completezi, iar sfatul nostru este să le acorzi
acest minim efort și timp. Noi, CSUBB împreună
cu organizațiilor studențești partenere realizăm
chestionarul ce evaluează întreaga calitate a
educației din UBB. Prin intermediul acestuia
încercăm să soluționăm problemele pe care
le-ai întâmpinat în timpul semestrului sau a
întregului an universitar. Părerea ta contează
cel mai mult în eficiența procesului didactic!
You can still be the change!
P.S. Pentru oricare chestionar făcut de noi promitem profesionalism, completare anonimă și un timp mediu care
să nu depășească 3-5 minute pentru completare.

CONSILIUL STUDENȚILOR
Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB)

este
unica structură de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Consiliul
are ca scop reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale
studenților din UBB, aducându-și aportul în dezvoltarea comunității academice,
promovarea valorilor academice și multiculturalismului. În componența Consiliului
se află Biroul de Conducere, Plenul CSUBB și cele 22 de Consilii ale Facultăților.
Pentru a crea un mediu cât mai eficient, în cadrul CSUBB există Biroul de Conducere
ce are ca scop coordonarea și supervizaarea activității Consiulului. Membri Biroului
de Conducere sunt aleși prin vot secret de către studenții senatori și ocupă
următoarele funcții: Prefectul Studenților, Secretarul General, 3 Subprefecți (câte unul
pentru fiecare linie de studiu: română, maghiară, germană) și Prim-cancelarul.

SENATOR

CANCELAR
CONSILIERI
REPREZENTANT
DE AN
REPREZENTANT
DE GRUPĂ

La cine apelez atunci când
întâmpin o problemă?
Începând de la baza piramidei până în
vârful acesteia, dacă este necesar.

Prefect – este un student senator ales
prin vot de către plenul CSUBB (studenții
senatori). El reprezintă toți studenții
Universității și face parte din Consiliul de
Administrație.
Senator – este ales prin vot de către
studenții pe care îi reprezintă și face parte
din Senatul UBB, unde se votează decizii și
hotărâri la nivelul universității.
Cancelar – este ales prin vot de către
studenții consilieri ai unei facultăți. El
reprezintă toți studenții unei facultăți și
coordonează
activitatea
consiliului
studenților facultății.
Consilier – este ales prin vot de către
studenții pe care îi reprezintă, studenții
unei cricumscripții stabilite la nivel de
facultate.
Reprezentant de an – student ales în mod
democratic să reprezinte studenții unui
an de studiu din cadrul unei specializări.
Acesta va anunța informațiile ce îi vizează
în mod direct pe studenți.
Reprezentant de grupă – ales de colegii
de grupă în vederea reprezentării
acestora
în
relația
cu
asistenții
universitari
și
transmite
prompt
reprezentantului de an problemele
semnalate de către colegi.

MOD DE FUNCȚIONARE
CSUBB este format din următoarele:
Biroul de conducere, compus din:
Prefectul Studenților, Secretarul General,
3 Subprefecți și Prim-cancelarul (fără
drept de vot);
Plenul CSUBB, reprezintă totalitatea
studenților senatori și a studenților
cancelari*);
Echipele de lucru permanente (HR,
Design & PR).
În extensia CSUBB-ului se află CSUBB
Extins, unde avem consiliile studenților
din facultăți din care fac parte toți
studenții consilieri.
*Cancelarii sunt membri ai plenului CSUBB fără drept de vot.
Un Student Cancelar este un Student Consilier ales prin vot
secret de către ceilalți studenți consilieri din facultate, iar el
coordonează activitatea Consiliului Studenților din Facultate.

În cadrul forurilor decizionale studenții sunt reprezentați astfel:
în cadrul Consiliului Facultății sunt reprezentați de către Studenții Consilieri;
în cadrul Sentatului Universității sunt reprezentați de către Studenții Senatori;
în cadrul Consiliului de Administrație sunt reprezentați de către Prefectul Studenților.
În ceea ce privește reprezentativitatea studenților aceștia se regăsesc în procent de
minim 25% în forurile decizionale (Senatul Universității și Consiliul Facultății).

Regulamente
CSUBB este structura care se ocupă de reprezentare și are grijă ca toți studenții să
abiă parcursul academic pe care și-l doresc. Însă dacă ești interesat ai mai joș
câteva regulamente care stipulează drepturile și obligațiile studentului și toată
activitatea aferentă unui student, practic reprezintă o sursă de informare rapidă
atunci când ai nevoie.

Statutul Studentului

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Statutul-Studentului.pdf

Regulament de activitate profesională și credite ECTS

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/06/Regulament-ECTS.pdf

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

APRILIE

MAI

MARTIE

IUNIE

IULIE

NOIEMBRIE

Activitate didactică
Vacanță
Sesiune de examene
Sesiune de restanțe
Perioada de practică

Structura anului universitar pentru anii terminali, semestrul II, diferă!
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/RO_Structura_anului_2021-2022_RO.pdf

8 lucruri de făcut în timpul studenției
1. Să stai în cămin.

Încearcă viața la cămin, unde se pot lega cele mai frumoase prietenii

2. Să participi la evenimentele organizate pentru tine!

Nu pierde activitățile organizate de organizațiile studențești sau alte ONG-uri din Cluj - ai putea cunoaște oameni faini.

3.Să vizitezi locurile frumoase ale Clujului.

Poți începe cu muzeele și centrele culturale ale universității, Grădina Botanică și Observatorul Astronomic. Aruncă un ochi
și la alte obiective turistice, precum Casa Matei Corvin, Parcul Central, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cetățuia,
Bastionul Croitorilor, Teatrul Național și Opera Română. Te poți chiar avânta în afara orașului, vizitând locații precum
Pădurea Hoia Baciu, Castelul Banffy din Bonțida, Cheile Turzii sau Lacul Tarnița.

4. Să treci prin multele localuri faine din Cluj.

Dacă stai în cămin, neapărat să treci prin localurile de le Piezișă. Dacă nu, poți lua la rând localurile pe care le-am propus
mai sus. Sigur vei găsi locuri pe gustul tău!

5. Să te înscrii într-un ONG (sau câte vrei).

Beneficiază de orice ocazie care se ivește pentru a participa activ în cauzele în care crezi. Fie ca e vorba de ONG-ul care
activează în cadrul facultății tale sau de un altul, implică-te!

6. Să mergi într-un Erasmus(+).
Caută oportunitățile și apucă-le!

7. Să mergi în Taberele Studențești.

La mare sau la munte, te poți distra alături de colegele și colegii tăi.

8. Să te implici în mișcarea studențească.

Poți fi chiar tu vocea studentelor și a studenților prin a-i reprezenta, la oricare nivel. Îți poți susține colegele și colegii
reprezentanți prin a-i vota și ajuta la nevoie. În plus, evaluează-ți cadrele didactice și contribuie la îmbunătățirea actului
educațional cu fiecare ocazie pe care o prinzi.

Localuri și pub-uri
Centru

TIFF
Sisters
Acrobatica
Che Guevara
Zorki
Atelier
Riviera
Collins
Shto
Soviet
Shadows
Papillon
Yolka

Gheorgheni
Iulius Mall
La șes
Teds Coffee
Londoner

Mărăști

Engels
Cronos Caffe

Grigo
Cotton
Plaja

Mănăștur
Engels

Own to-do list

ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI
SIGLĂ

ORGANIZAȚIA

SITE/FACEBOOK

Voluntar la UBB

facebook.com/VoluntarUBB

Organizația Studenților din
Universitatea Babeș-Bolyai

facebook.com/osubb.clujnapoca

Kolozsvári Magyar Diákszövetség
Uniunea Studenţilor Maghiari

https://kmdsz.ro/KMDSZ/

OSUBB

din Cluj KMDSZ

Gutenberg - Organizația Studenților
Vorbitori de Germană
Association des États Généraux des
Étudiants de l'Europe - Cluj-Napoca

AEGEE

Asociația Studenților de la
Asistență Socială ASAS

Asociația Studenților de la
Facultatea de Business

ASB

Asociația Studenților Creștini

Ortodocși Români ASCOR Cluj
Asociația Studenților Fizicieni din
Universitatea Babeș-Bolyai

ASFUBB

Asociația Studenților

Kinetoterapeuți-UBB ASK-UBB
Asociația Studenților Secției de
Marketing ASM

Asociația Studenților Romi
Romano Suno din Cluj-Napoca

ASRRS

Asociaţia Studenţească
PhiloHistoRiSs

ASPH

Asociația Studenților Psihologi
din România ASPR

Business Ladies Club

BLC

http://gutenberg.ro/

facebook.com/aegeeclujnapoca/

facebook.com/AsasClujNapocaUBB
https://www.asbcluj.ro/

https://www.ascorcluj.ro

facebook.com/ASFUBB

facebook.com/ASKUBB/

facebook.com/ASM.Cluj
facebook.com/AsociatiaStudentilor-Romi-Romano-Suno
https://asphilohistoriss.wordpress.com/
facebook.com/asprcluj

facebook.com/businessladiesclubcluj

QR

EGEA Cluj-Napoca

facebook.com/egeacluj

European Law Students’
Association - Cluj

https://elsa.ro

Asociația EnviroStudents

facebook.com/aenviro/

Erasmus Student
Network Cluj-Napoca

https://cluj-napoca.esn.ro

Grupul de Inițiativă Basarabeană
din Cluj-Napoca

https://www.gibcluj.ro

Societatea Hermes

https://www.societatea-hermes.ro/

ELSA
AES

ESN
GIB

Liga Studenților UBB Reșița

LSUBBR

Mişcarea Sportivă a Studenţilor
Transilvăneni

MSST

Organizația Studenților Chimiști

OSC

Organizația Studenților în Drept

OSD

Organizația Studenților Economiști

OSE

facebook.com/ligastudentilor.ubbresita

https://miscareasportiva.ro/
facebook.com/
organizatiastudentilorchimisti.osc
https://osdubb.ro/
https://www.osecluj.ro

Organizația Studenților de la Litere

facebook.com/oslcjn

Organizația Studenților
pentru Natură

http://www.ospn.ro/

Organizația Studenților pentru
Turismul Românesc

https://www.osturism.ro

Asociația Studenților Contabili

https://suntemratio.ro/

Societatea Studenților Europeniști

https://sse.ro/

Societatea Studențească
de Științe Politice

facebook.com/ssspubb

OSL

OSpN
OST

RATIO
SSE

SSSP

StudPAC

https://studpac.ro/

PLEN CSUBB - SENATORI

ZBRANCA Ionuț
Prefectul studenților
Facultatea de Istorie
și Filosofie

MĂLAN Denisa
Secretar General
Facultatea de Sociologie
și Asistență Socială

VRABIE Matei
Subprefect LR
FSPAC

STRUBER Henrik
Subprefect LM
FSEGA

DICU Mădălina
Subprefect LG
FSEGA

HAIDUC Alexandru
Prim-cancelar
Facultatea de Istorie
și Filosofie

BALAN Nicoleta
Senator Facultatea de
Matematică și
Informatică

SPĂTAR Ionuț
Senator Facultatea de
Chimie și Inginerie
Chimică & Fizică

BOGHEAN Smaranda
Senator Facultatea de
Biologie și Geologie

NEGOIȚĂ Alexandra
Senator Facultatea de
Geografie

BERECZKI Alexandra
Senator Facultatea de
Știința și Ingineria Mediului

IACOB Paul
Senator Facultatea de
Drept

ISAILĂ Veronica
Senator Facultatea de
Litere & Teatru și Film

BOJE Roxana
Senator Facultatea de
Psihologie și Științe
ale Educației

MAN Adrian
Senator FSEGA

DAN Tudor
Senator Facultatea de
Studii Europene

LEVINSCHI Iuliana
Senator Facultatea de
Business

CRIȘAN George
Senator Facultatea de
Educație Fizică și Sport

LAZĂR Alexandru
Senator Facultatea de
Teologie Ortodoxă

SFET Ingrid
Senator Facultatea de
Teologie Romano-Catolică
& Reformatică și Muzică

ARDEJAN Deian
Senator Facultatea de
Inginerie

PODAR Radu
Senator Doctoranzi

JANCSO Helen
Senator Științe
Socio-Umane LM

BOTH Orsi
Senator Științe Umaniste LM

Pethő Csongor
Senator Științe Reale LM

Kocsis Malvina
Senator ONGs LM

LUNG Paul
Senator Științe Sociale și
Umaniste LG

PAȘCA Mădălina
Senator ONGs LR

PLEN CSUBB - CANCELARI

ILIEȘ Iulia
Cancelar Facultatea de
Biologie și Geologie

MALAIRĂU Victor
Cancelar Facultatea de
Geografie

COANTĂ Rareș
Cancelar Facultatea de
Matematică și
Informatică

VARODI Sânziana
Cancelar Facultatea de
Chimie și Inginerie
Chimică

GIURGEA Vlad
Cancelar Facultatea
de Drept

SPIRIDON Alexa
Cancelar Facultatea
de Litere

COSGAREA Adela
Cancelar Facultatea
de Studii Europene

PORCUȚAN Ionuț
Cancelar Facultatea
de Business

TIMPESCU Răzvan
Cancelar FSPAC

CIULEI Ana
Cancelar Facultatea de
Educație Fizică și Sport

ILENI Lenuț
Cancelar Facultatea
de Teologie Ortodoxă

Suhárt Evelin
Cancelar Facultatea
de Teologie Reformată

Jánó Kinga
Cancelar Facultatea
de Teologie
Romano-Catolică

CĂLDĂRUȘE Cătălin
Cancelar Facultatea
de Inginerie

IPATE Crina
Cancelar Facultatea
de Sociologie și
Asistență Socială

BOZBICI Diana
Cancelar Facultatea
de Psihologie și Științe
ale Educației

MORARIU Diana
Cancelar Facultatea de
Știința și Ingineria Mediului

CRIȘAN Mihai
Cancelar FSEGA

MIRON Vasile
Cancelar Facultatea de
Teologie Greco-Catolică

RĂDULEA Alex
Cancelar Facultatea
de Teatru și Film

