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Profu’ de fizică îl întreabă pe un student:
-Știi care sunt cele două cuvinte pe care le folosesc cu precădere studenții?
- Nu știu. -Exact! Astea sunt!
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În noaptea de dinaintea examenului cursurile sunt ca minutele în rețea: nelimitate.

Cuvânt Înainte
Dragi studenți ai Universității „Babeș-Bolyai”,
Îmi face plăcere să vă reamintesc că, având
privilegiul să studiați la această Alma Mater
Napocensis, vă aflați în cea mai veche, cea
mai mare și, din multe puncte de vedere, cea
mai prestigioasă universitate a României,
cu performanțe deosebite, de nivel european,
în varii domenii și cu dinamică a relațiilor
internaționale cu trimiteri pe toate continentele.
Este universitatea care face din asocierea celor
mai buni profesori cu cei mai buni studenți o
adevărată comunitate a egalilor, destinată învățăturii și educației, pentru
binele Patriei, al Europei, al spiritului uman în ansamblu.

Dragi colegi,

Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Acad. Prof. Univ. Dr. Ion Aurel Pop

Vă doresc să pășiți cu dreptul pe drumul
studenției, având în gând și suflet faptul că
voi sunteți cei care dați viață universității.
Noi, colegii mai mari, vă suntem alături și vă
încurajăm să profitați de toate oportunitățile
care vi se ivesc în cale – atât la cursuri, cât și
în afara lor. Nu alegeți drumul cel mai simplu.
Acceptați provocările, implicați-vă și îndrăzniți
să visați și să creați noi poteci care să vă poarte cât mai aproape de țelurile
voastre. Parafrazându-l pe Mark Twain, dați șansa fiecărei zile să fie cea
mai frumoasă din studenția voastră!
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Prefectul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
Cristina Filip

Viața de student e scurtă. Dacă tot nu o putem lungi, hai să o facem lată!

Cunoaște UBB-ul
Felicitări!

Ai devenit student al Universității Babeș-Bolyai (UBB), cea mai mare și mai
complexă universitate din România, a cărei istorie începe la 1581, când Ștefan
Báthory a înființat colegiul iezuit de la Cluj și a cărei viitor îl vei construi chiar
tu.
Numele Universității Babeș-Bolyai provine de la doi renumiți oameni de știință,
bacteriologul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai.

UBB înseamnă 21 de facultăți, 3 linii de studiu (română, maghiară și
germană), 40.000 de studenți și mii de cadre didactice și cercetători.
Mai mult, UBB este singura universitate din Europa ce are în componență 4
facultăți de teologie (Ortodoxă, Reformată, Romano-Catolică și Greco-Catolică).
Universitatea noastră se mândrește cu Alumni de succes precum:
• fizicianul Hermann Oberth – absolvent al Facultății de Fizică
• scriitoarea Ana Blandiana – absolventă a Facultății de Litere
• regizorul Florin Șerban – absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie
• prezentatorul și realizatorul TV Cătălin Ștefănescu – absolvent al Facultății
de Litere
• Președintele Academiei Române Ionel Haiduc – absolvent al Facultății de
Chimie
• Directorul SRI George-Cristian Maior – absolvent al Facultății de Drept
• Muzicianul și actorul Ioan Gyuri Pascu – absolvent al Facultății de Litere
• Fostul europarlamentar Csibi Magor – absolvent al Facultății de Științe
Politice, Administrative și ale Comunicării.
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- Cum a fost la examen?
- Excelent, profesorul a fost în extaz. M-a rugat să-l repet și la toamnă.

Să vorbim aceeași limbă
dicționar studențesc

În primele zile de facultate vei fi „bombardat” cu informații și cu o grămadă de
termeni cu care nu te-ai întâlnit în liceu. Așadar, ți-am pregătit un mic dicționar
ca să fii cel mai informat boboc. Ține ghidul pe aproape; cel puțin 3 ani vei tot
auzi despre credite, examene, contracte de studiu sau fișa disciplinei.

Contractul de școlarizare

Contractul de școlarizare este
contractul pe care îl semnezi cu
Universitatea și în care sunt stipulate
drepturile și obligațiile ambelor
părți pentru următorii 3 sau 4 ani de
studiu.

Contractul de studii

Contractul de studii se completează pe
portalul online al Universității BabeșBolyai – AcademicInfo – la finalul
fiecărui an universitar, pentru anul
universitar următor. Prin intermediul
lui, contractezi cursurile pe care le vei
urma într-un an universitar (cursuri
obligatorii, cursuri opționale și
cursuri facultative).
În cazul în care vei avea restanțe, nu
uita să treci disciplinele în contract
pentru a putea fi examinat.

Carnetul de student

Carnetul de student îl primești
la începutul anului universitar și
este cel cu care demonstrezi că ești
student la UBB oriunde ți se cere
acest lucru (la cantină, la intrarea în
Grădina Botanică, la examene etc.)
Ai grijă să nu îl pierzi :)
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Tutorele de an

Tutorele de an este echivalentul
dirigintelui din liceu. Acesta e cadrul
didactic care îți dă sfaturi practice și
care te ghidează în activitatea ta de
student. El este mereu dispus să vă
răspundă la întrebări și nelămuriri
ție și colegilor tăi din an. Vei afla la
începutul anului universitar numele
și adresa lui de e-mail. Cu siguranță
vei avea nevoie de ele.

Reprezentantul de an

Reprezentantul de an este studentul
pe care voi îl alegeți în mod
democratic să vă reprezinte și să
vorbească în numele vostru cu
profesorii și cu secretariatul (verifică
site-ul Consiliului Studenților în
primele 2-3 săptămâni pentru
informații despre alegeri). E acea
persoană responsabilă care vă
va „stresa” pe grupul vostru de
discuții cu mesaje despre cursuri,
oportunități și examene.
Până când vă alegeți un reprezentant
de an, colegii din anii mai mari și
cei din Consiliul Studenților sunt
pregătiți să vă răspundă la întrebări.
Nu ezitați să ne scrieți.

– Cum se desparte corect în silabe cuvântul „SESIUNE”?
Răspuns: „RES-TAN-ȚE”.

Orarul

Orarul pentru fiecare semestru este
anunțat pe site-ul facultății și la
avizier chiar în prima săptămână.
Fii cu ochii pe site pentru că e foarte
probabil ca în primele săptămâni
să apară modificări. Vei vedea că la
facultate vei avea:

1.
Cursuri – echivalentul orelor
din liceu, la care profesorul îți predă
materia pe care va trebui să o înveți
și din care vei fi examinat în sesiune.
2.
Seminare – spre deosebire
de cursuri, seminarele sunt mult
mai interactive, pun accent pe partea
practică, aplicativă a informației
predate la curs. Aici trebuie să fii
activ pentru că cel mai adesea la
seminare vei primi puncte pentru
activitate, iar acestea vor fi luate în
considerare la nota finală. Prezența
este obligatorie în proporție de 75%
și este bine să fie o prezență activă,
care să te ajute să înțelegi mai bine
materia predată la curs.
3.
Laboratoare – specifice
facultăților din domeniul științelor
exacte, sunt extrem de practice, iar
prezența este obligatorie în proporție
de 90%. Aici vei pune în practică ce
înveți la curs, vei face proiecte și vei
lucra în echipă cu alți colegi.

Cursuri

După cum vei observa în Contractul
de studii și în orar, cursurile tale pot fi
obligatorii, opționale sau facultative.
Pe lângă acestea mai trebuie să faci
practică obligatorie, ore de sport sau
modulul pedagogic (dacă vrei să fii
profesor).

Iată despre ce e vorba, mai exact:
•
Cursuri obligatorii – sunt
cursuri pe care trebuie să le parcurgi
și care sunt esențiale pentru
pregătirea ta academică.
•
Curs opțional – este un curs
pe care îl poți alege dintr-un pachet
de cursuri opționale și care vine să
completeze pregătirea ta în domeniu
sau să-ți lărgească cultura generală.
Dacă vrei, îți poți alege cursul opțional
de la o altă facultate din UBB.
•
Cursuri facultative – sunt
cursuri pe care nu ești obligat să
le parcurgi, însă te pot ajuta să
îți diversifici cunoștințele despre
un anumit domeniu. La fel ca la
cursurile opționale, îți poți alege
până la 3 discipline facultative din
oferta celorlalte facultăți.
•
Educație fizică – este o
disciplină obligatorie pe care o
vei face în anul 1 în Parcul Sportiv
Iuliu Hațieganu. La final vei primi
calificativul Admis sau Respins. Vei
putea alege între diferite sporturi,
aerobic sau înot. Promovarea acestei
discipline este obligatorie dacă vrei
fii admis la examenul de licență de
la finalul facultății. Așadar, te sfătuim
să faci puțină mișcare.
•
Practica de specialitate –
este o disciplină obligatorie pentru
care vei primi notă și pe care o
vei face începând din semestrul 2
sau 3 (depinde de facultate), sub
îndrumarea unui tutore de practică.
•
Modulul pedagogic – nu
este obligatoriu, dar dacă alegi să-l
parcurgi și îl absolvi cu brio, îți va da
dreptul să fii profesor de gimnaziu
sau liceu. Dacă urmezi și modulul II,
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- Aș vrea să zbor pe lună în timpul examenelor.
- De ce?
- Acolo, orice materie e de 6 ori mai ușoară decât pe pământ.

în timpul cursurilor de la masterat,
vei putea preda în mediul universitar.
Modulul pedagogic este gratuit pentru
studenții de la buget. Mai multe
găsești pe site-ul Departamentului
pentru Pregătirea Personalului
Didactic: www.dppd.ubbcluj.ro.

Fișa disciplinei

Fiecare materie are o fișă a disciplinei,
pe care o primești la începutul
semestrului de la profesor și în care
găsești: tematica parcursă la fiecare
întâlnire, bibliografia obligatorie
pentru curs și seminar și bibliografia
opțională (în caz că te pasionează
subiectul și vrei să afli mai multe)
și modalitatea de evaluare (examen
scris/oral, evaluări pe parcursul
semestrului, referate, activitatea
la seminar sau laborator etc.). De
asemenea, fișele disciplinelor sunt
postate pe site-ul facultății tale.

Sesiune

Sesiunea e probabil perioada cea
mai temută din întreaga studenție,
perioadă pe care studenții o asociază
cu stresul, sălile de lectură și nopțile
nedormite. Sunt acele 3 săptămâni din
fiecare semestru în care demonstrezi
tot ce ai învățat la fiecare disciplină.
Iată câteva informații cu care te poți
înarma ca să o treci cu bine și să arăți
tuturor că nu-și merită renumele.

Examenul

Examenul reprezintă modalitatea
de evaluare cel mai frecvent utilizată
și poate lua una dintre următoarele
forme: examen oral sau scris. Pentru
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orice disciplină trebuie să existe
două date de examinare, ca tu să o
alegi pe cea care se potrivește cel mai
bine programului tău. (Sfat: alege cu
grijă datele de examinare pentru a
avea suficient timp de studiu pentru
fiecare disciplină în parte).

Restanțe

În cazul în care nu ai luat notă de
trecere (mai mare sau egală cu
5), ai posibilitatea de a da din nou
examenul în sesiunea de restanțe.
Aceasta poate avea loc fie la o
săptămână după încheierea sesiunii,
fie în prima săptămână din luna
septembrie. Consultă structura
anului universitar pentru facultatea
ta și vezi când au loc restanțele.
De asemenea, poți să dai din nou
examenul în anul următor de studiu,
însă numai în semestrul în care a
avut loc cursul aferent acestuia. Nu
uita să îți treci disciplina restantă în
următorul contract de studiu dacă
vrei să dai examenul anul următor.
Prima restanță este gratuită, însă
începând cu a doua, va trebui să
plătești o taxă direct proporțională
cu numărul de credite aferente
disciplinei.

Măriri

În aceeași perioadă cu restanțele au
loc examenele de mărire. Acestea
reprezintă șansa de a da din nou
examenul (în mod gratuit) pentru a
obține o notă mai mare. Poți merge
la atâtea examene de mărire câte
examene ai promovat și întotdeauna
va rămâne în catalog nota mai mare.

“Banii vorbesc, banii vorbesc!” și știți ce zic?
- “Nu ne plac studeeenții!”

Creditele ECTS

Fiecare curs are alocat un număr de credite (de obicei între 3 și 7). Creditele
reflectă cantitatea de muncă intelectuală dirijată și independentă depusă de
un student pentru o anumită disciplină. Un credit se acordă pentru 25 de
ore de activitate (curs, seminar, lucrări, studiu individual, proiecte, examene,
verificări). Este considerat integralist studentul care a obţinut într-un an
toate creditele (60 sau mai multe uneori) aferente disciplinelor obligatorii şi
opţionale.
Creditele folosesc și la calculul mediei tale anuale, care este o medie ponderată
între notele obținute și creditele fiecărui curs. Ca să treci anul, ai nevoie de
minimum 30 de credite obținute în cele două semestre.
Media= (Nota1 x NrCrediteCurs1 + Nota2 x NrCrediteCurs2 + … + Nota n x NrCrediteCurs n)
(NrCrediteCurs1 + NrCrediteCurs2 + … + NrCrediteCurs n)

Burse

Ca student poți beneficia de mai
multe tipuri de burse oferite de
Universitate sau de firme private.

Studenții care au medie mare (sau
medie de admitere mare, în cazul
tău) pot beneficia de bursă de
studiu în valoare de 350 lei/lună.
Trebuie doar să depui o cerere la
secretariatul facultății în primele 2
săptămâni ale semestrului în care
să soliciți acordarea unei burse de
studiu. Aceste burse se acordă timp
de un semestru.
Începând cu semestrul al doilea, dacă
ai cea mai mare medie dintre colegii
tăi, poți solicita bursă de merit în
valoare de 400 de lei/lună.
Studenții care au o situație financiară
nu tocmai bună sau o problemă
medicală gravă, studenții orfani, cei
proveniți din casele de copii sau din
plasament familial pot obține bursă
de ajutor social. Pentru asta, trebuie

să depui tot în primele 2 săptămâni
de la începerea semestrului o cerere
însoțită de acte doveditoare. Pe
acestea le găsești în Regulamentul
de Burse care e disponibil pe site-ul
nostru: www.csubb.ro/regulamente.
Bursele de performanță
Bursele de performanţă acordate de
către UBB sunt de 3 categorii: burse
de performanţă ştiinţifică; burse
de performanţă sportivă şi burse
de performanţă cultural-artistică.
Acestea se atribuie pe durata a 12
luni consecutive, începând cu anul
II de studiu în baza unui concurs de
dosare organizat la începutul anului
universitar.
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Dacă ai prea multă lună la sfârșitul banilor, înseamnă că ești student.

Bursa de performanţă “Merit
olimpic internaţional” se acordă
studenţilor din anul I care în calitate
de elevi în clasa aXII-a, au participat la
olimpiadele şcolare internaţionale
şi care s-au situat pe unul dintre
primele trei locuri, indiferent de
disciplina de învăţământ la care
aceste olimpiade au fost organizate,
conform listelor publicate pe site-ul
Ministerului Educaţiei Naționale la
începutul anului universitar. Bursa
de merit olimpic internaţional se
acordă pentru o perioadă de 12
luni, începând cu luna imediat
următoare realizării performanţei
şcolare, inclusiv a vacanţelor.
Bursele Ursus - Studenți pentru
comunitate - Ursus Breweries
și Universitatea Babeș-Bolyai te
încurajează să fii în continuare un
model pentru cei din jur. Programul
de burse se adresează studenților
Universității Babeș-Bolyai, aflați
în anul 2 al studiilor de licență sau
în anul 1 de master, cu rezultate
academice deosebite și o activitate
intensă în beneficiul comunității
locale. Acest tip de burse sunt în
valoare de 400 de lei/lună și se
acordă timp de 9 luni.

Tabere studențești

Studenții cu rezultate bune la
învățătură pot beneficia de locuri
în taberele studențești de vară la
mare și la munte organizate prin
Ministerul Tineretului și Sportului.
Urmărește cu atenție avizierul și site-ul
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facultății și al Consiliului Studenților
în luna iunie pentru a vedea când
trebuie să depui cererea și când vei
afla dacă ai primit un loc în tabără.

Studenții cu rezultate academice
excepționale au ocazia de a merge în
Tabăra de Performanță a UBB la
Baru Mare, pentru care trebuie să
depui un dosar ce conține CV-ul tău,
o scrisoare de recomandare de la un
profesor și o adeverință cu media
ta. Urmărește site-ul Consiliului
Studenților (csubb.ro) pentru a afla
mai multe și a fi primul care află când
se depun dosarele.

Mobilități Erasmus

Viața de student nu e completă dacă nu
pleci unul sau două semestre la o altă
universitate dintr-o țară europeană
să vezi cum e să fii student în Franța,
Germania, Olanda, Anglia sau o
altă țară din multele țări europene.
Universitatea îți oferă o sumă fixă de
euro/lună, iar tu nu trebuie decât să
îți dorești să-ți lărgești orizonturile și
să ai un pic de curaj. Selecția pentru
mobilitățile Erasmus se face prin
februarie-aprilie, deci urmărește
avizierul și site-ul facultății și
pregătește-te pentru o experiență de
neuitat. Dacă nu ne crezi, întrebă-i
pe cei care au fost deja în mobilitate
- nu vei găsi pe nimeni care să regrete
alegerea făcută.
Vrei să știi mai mult: www.cci.ubbcluj.
ro/lifelong_learning/erasmus.php

- Ce faci, unde ești?
- Acum am ajuns acasă.
- Acasă-acasă sau acasă în Cluj?

Campus cu 17 cămine

Dacă nu ești din Cluj-Napoca și ești student la UBB poți sta în chirie (pentru
asta îți recomandăm Piața de la A la Z – se găsește la toate chioșcurile de ziare)
sau poți sta în unul din căminele Universității. Toate căminele sunt renovate,
izolate termic, au geamuri-termopan, parchet laminat, mobilier din PAL sau
lemn și sunt numai bune pentru o studenție adevărată. Iată care sunt acestea:

• Căminele 1-6: se află în campusul Hașdeu și sunt cămine de fete, cu 5
persoane în cameră, sală de lectură, baie și bucătărie comună pentru toate
camerele de pe un etaj. Dacă ești studentă în anul 1, vei primi cel mai probabil
un loc în unul din aceste cămine.
• Căminul 16: se află în campusul Hașdeu și este cămin de băieți, cu 5 persoane
în cameră, sală de lectură, baie și bucătărie comună pentru toate camerele de
pe un etaj. Dacă ești student în anul 1, vei primi cel mai probabil un loc în acest
cămin.
• Căminul 14: se află în campusul Hașdeu și este cămin mixt, are camere de 2
persoane, iar baia și bucătăria sunt comune pentru toți locatarii de pe palier.
• Căminul 17: se află în campusul Hașdeu și este cămin mixt, are camere de 2
persoane, baie în fiecare cameră și câte o bucătărie pe fiecare etaj.
• Căminele A1-A4: se află în campusul Hașdeu, sunt cămine confort I, tip
garsonieră pentru două persoane, cu baie și bucătărie în fiecare cameră.
• Căminele Economica 1 și Economica 2: se află în campusul Economica,
lângă Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, sunt cămine
mixte cu camere de 3 persoane și baie în fiecare cameră. Bucătăria și sala de
lectură sunt comune pentru locatarii fiecărui etaj.
• Căminul Sport XXI: se află în Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu” (cunoscut și
ca Parcul Babeș), este cămin mixt cu camere de 3 persoane și baie în fiecare
cameră. Bucătăria este comună pentru locatarii fiecărui etaj.
• Căminul Juventus – se află în Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu” și este destinat
doctoranzilor.
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Un student scutura un covor de la etajul IV al căminului.
De jos, un alt student îl intreabă: - Ce are, nu pornește?

Cum primesc un loc în cămin?

Dacă nu ești din Cluj-Napoca și vrei să primești un loc în cămin mai întâi
trebuie să depui o cerere scrisă sau on-line (verifică pe site-ul facultății tale).
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. Pentru cei din anul I, locurile în cămin se
acordă în funcție de media de admitere. Astfel, cu cât ai medie mai mare față de
colegii de la specializarea ta, ai șanse mai mari să obții un loc în cămin.

Pe lângă criteriul mediei, aproximativ 10% din totalul locurilor de cazare se
acordă pe baza dosarelor sociale și medicale.

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

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

Cât costă regia la cămin?

Căminele 1-6 și Căminul 16: 100 lei/lună
Căminul 14: 120 lei/lună
Căminul 17: 140 lei/lună
Căminele Economica 1, Economica 2 și Sport XXI: 170/lună
Căminele A1-A4: 170 lei/lună

Beneficiază de regimul gratuităţii următoarele categorii:
a. studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori
plasament familial;
b. doctoranzii şi studenţii străini bursieri ai statului român cazaţi în căminele
1-6 şi 16;
c. studenţii (de la nivelele licenţă şi master) copii de personal didactic aflat în
activitate, cazaţi în căminele 1-6 şi 16;
d. studenţi şi angajaţi ai Centrului de Comunicaţii al Universităţii BabeşBolyai, care asigură funcţionarea şi întreţinerea sistemului de comunicaţii prin
internet, în limita locurilor aprobate.
e. studenţii sportivi de performanţă, membri ai Clubului Sportiv „Universitatea”,
care efectuează program de pregătire fizică şi participă la competiţii sportive.
f. bursierii CEEPUS; alţi studenţi străini veniţi în baza unor acorduri
interuniversitare sau interguvernamentale care prevăd gratuitate la cazare.
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Cură de slăbire cu pește:
dimineața - crap de foame, la amiază - știucă n-am, seara - somn ușor.

Se acordă reduceri de 50%:
a. doctoranzilor şi studenţilor străini bursieri ai statului român sau cu acorduri
interguvernamentale, interuniversitare, cazaţi în căminele 14, 17, A1-A4,
Economica I, Economica II, Sport XXI;
b. studenţilor români, copii ai personalului didactic aflat în activitate, cazaţi în
căminele 14, 17, A1-A4, Economica I, Economica II, Sport XXI;
c. studenţilor cu handicap grav şi accentuat, la cerere, în baza Legii nr. 448/2006.

Se acordă reduceri de 75% reprezentanţilor studenţilor (senatori, cancelari);
studenţilor membri în foruri de reprezentare naţionale şi internaţionale, în
baza listelor aprobate de către Prefectul Studenţilor și studenților membri ai
Colegiului Studențesc de Performanță Academică.

Mănâncă studențește

Cantinele universității te așteaptă
în fiecare zi cu mâncare ca la mama
acasă, proaspăt gătită pentru tine.
Poți alege cantina care este cel mai
aproape de tine, unde poți mânca
la prețuri studențești. Toți studenții
care prezintă carnetul de student sau
un card studențesc care să certifice că
sunt înscriși la Universitatea BabeșBolyai beneficiază de o reducere de
20% din prețul afișat.

• Cantina Hașdeu aflată în Campusul
Hașdeu, deschisă de luni până vineri
între orele 12:00-19:00 și sâmbătă
între 12:00-16:00.
• Cantina din Parcul Babeș
• Cantina Facultății de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor
• Cantina Facultații de Chimie
situată în corpul facultății la subsol
• Cantina Facultății de Litere
• Cantina Facultății de Drept

Alte locuri în care poți mânca la
prețuri studențești, aproape de tine:
• Cantina Colegiului Academic – lângă
Facultatea de Studii Europene
• Restaurantul Piramida - lângă Facultatea
de Studii Europene. Aici se pot organiza
și evenimente festive, cocktailuri sau
banchete.
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Două studente la bibliotecă:
- Ai citit 1001 nopți?
- Nu...ai mei nu mă lăsau să citesc noaptea.

Ai carte, ai parte

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga ” (BCU)
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”(BCU) se află în Piața Lucian
Blaga și este principala ta sursă de cărți, reviste, ziare și baze de date on-line.
Aici poți învăța pentru examene, îți poți pregăti referatele, poți găsi cărțile
recomandate de profesori la bibliografie și poți aprofunda orice domeniu care
te pasionează. Este sediul central al studenților în sesiune, oferindu-ți săli de
lectură cu sute de locuri și acces la Internet. Poți împrumuta cărți și acasă sau
le poți multiplica chiar la bibliotecă.
Fiecare facultate din universitatea noastră are o bibliotecă proprie care poate
avea sediul fie în cadrul facultății, fie în cadrul BCU.
Pentru a putea beneficia de toate acestea, ai nevoie de un permis de bibliotecă
(pentru care va trebui să plătești o taxă de 30 lei) pe care să îl vizezi în fiecare
an (10 lei- viza anuală). Documentele necesare pentru eliberarea lui sunt:
carnetul de student, buletinul, o fotografie ¾ și fișa de înscriere.pe care o
completezi la bibliotecă.
Programul sălilor de lectură: de luni până vineri de la 8:00 la 20:00, iar sâmbăta
de la 8:00 la 14:00. În sesiune, sâmbăta se prelungește programul până la ora
20:00.
Vrei să afli mai multe: www.bcucluj.ro

Biblioteca Județeană „Octavian Goga”

La Biblioteca Județeană permisul costă 6 lei, e valabil 5 ani și se vizează anual.
Numai că situația e puțin diferită. Trebuie să fii domiciliat în Cluj sau să fii
student la Facultatea de Litere ca să poți împrumuta la domiciliu.
Dacă ai doar viză de flotant, ai acces la sala de lectură și toate serviciile, dar
numai în incinta bibliotecii. Sau poți împrumuta doar pe termen scurt și anume :
• împrumut peste noapte: după ora 18.00 până a doua zi la ora 10.00;
• împrumut pe perioada zilelor de odihnă: de vineri după ora 18.00 până luni
la ora 12.00; în perioadele de sesiune: sâmbăta de la ora 16.00 până luni la ora
12.00.
Acte necesare pentru înscriere: carte de identitate, carnet de student și fotografie
tip buletin.
Vrei să afli mai multe: www.bjc.ro

14 www.csubb.ro

- Când stă barza într-un picior?
- Când și-l ridică pe celălalt!

A fi student la UBB
La facultate, activitatea se împarte în 2 semestre a câte 14 săptămâni de cursuri,
urmate de câte o sesiune de examene și o sesiune de restanțe. Între fiecare
sesiune de examene și sesiune de restanțe avem câte o vacanță de o săptămână.
SEMESTRUL I

30 septembrie

deschiderea anului universitar

01.10.2013 - 22.12.2013

activitate didactică

12 săptămâni

23.12.2013 - 05.01.2014

vacanță

2 săptămâni

06.01.2014 - 19.01.2014

activitate didactică

2 săptămâni

20.01.2014 - 09.02.2014

sesiune de examene

3 săptămâni

10.02.2014 - 16.02.2014

vacanță

1 săptămână

17.02.2014 - 23.02.2014

sesiune de restanțe*

1 săptămână

SEMESTRUL II
24.02.2014 - 20.04.2014

activitate didactică

10 săptămâni

21.04.2014 - 27.04.2014

vacanța de Paști

1 săptămână

28.04.2014 - 08.06.2014

activitate didactică

4 săptămâni

09.06.2014 - 29.06.2014

sesiune de examene**

3 săptămâni

30.06.2014 - 06.07.2014

vacanță

1 săptămână

07.07.2014 - 13.07.2014

sesiune de restanțe*

1 săptămână

14.07.2014 - 27.07.2014

stagiu de practică (unde e cazul)***

2 săptămâni

* Sesiunea de restanţe se poate organiza fie în februarie/iulie, fie în prima săptămână
a lunii septembrie.
** Luni 09.06.2014 -a II-a zi de Rusalii - zi liberă
*** Conform Ordinului MECTS nr. 3.955 din 9 mai 2008 (MO nr. 440/12.06.2008)
privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat (Art.4, alin.2), perioada de
desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar,
cât şi în perioada vacanţelor universitare.
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Câțiva studenți discută despre cele mai noi trenduri în modă.
– Vă plac papucii ăștia?
Tocmai ce i-am luat... de la fosta prietenă.

Academic Info

https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/
Ține minte această adresă, deoarece o vei accesa foarte des. Academic Info
este platforma pe care fiecare student al universității noastre își poate verifica
situația școlară. Vei primi la începutul anului universitar datele contului tău,
date cu ajutorul cărora te vei putea loga pe platformă.

Ce poți face pe platformă?

• îți poți completa contractul de studiu pentru fiecare an de studiu;
• poți consulta contractul de studiu în orice moment pentru a vedea ce discipline
ai contractat și câte credite are fiecare;
• vezi ce note ai obținut la examene;
• la final de semestru le dai note profesorilor și le trimiți sugestii (toate sunt
anonime, bineînțeles);
• poți accesa adresa ta de e-mail de pe serverul universității;

Evaluarea cursurilor de către studenți

În universitatea noastră, feed-back-ul constructiv este foarte apreciat. Pentru
că ne dorim cursuri de calitate, la fiecare final de semestru studenții le dau
note profesorilor, le scriu ce le-a plăcut și ce ar trebui îmbunătățit.
Totul se întâmplă pe Academic Info și toate evaluările sunt anonime. La finalul
sesiunii poți vedea nota medie pe care a obținut-o fiecare profesor pentru care
ai completat chestionarul de evaluare.

Evaluează și tu!

• Pentru că noi, studenții, ne dorim cursuri, seminare și laboratoare cât mai
interesante și mai utile.
• Pentru că nouă, studenților, ne place să primim, dar să și oferim feedback
constructiv.
• Pentru că noi, studenții, suntem parte integrată a Universității, ne pasă și
dorim să ne implicăm.
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La un bal, se duce un student la o tipă: - Papușă, dansezi?
- Da, sigur.
- Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe scaun.

Drepturi și obligații

Statutul de student îți oferă o serie de drepturi, dar și obligații. Îți oferim mai
jos câteva exemple importante, iar dacă vrei să afli mai multe, citește Statutul
Studentului din UBB – „Biblia” studentului din UBB – pe care îl găsești pe siteul nostru (www.csubb.ro) la secțiunea regulamente.
la master și doctorat, suplimentele
Drepturi ale studenților
la diplomă, adeverințele, carnetele
și legitimațiile, inclusiv cele pentru
• Studenţii UBB se pot înscrie la
accesul la bibliotecă
cursurile altor facultăţi, programe
• Dreptul de a le fi încurajată, sprijinită și
sau specializări (din cadrul UBB),
promovată activitatea de cercetare
disciplinele
contractate
fiind
științifică de către Universitate
considerate discipline opţionale sau
și facultăți. Universitatea sprijină
facultative.
organizarea de către studenți a unor
• Niciun student nu poate fi obligat,
manifestări cu caracter ştiinţific,
prin prevederile planului de
cultural sau sportiv.
învăţământ, la frecventarea a mai
• Dreptul de a întrerupe și relua
mult de 6-7 discipline pe semestru
studiile conform Cartei Universitare
în vederea acumulării celor 30 de
și a legislației în vigoare.
credite.
• Dreptul la o evaluare obiectivă și
• Modul de susţinere a examenelor
nediscriminatorie a competențelor
se stabileşte pentru fiecare disciplină
dobândite după parcurgerea unui
în parte şi se comunică la începutul
curs, cu respectarea programei și
fiecărui semestru prin fişa disciplinei
dreptul de a cunoaște baremul după
publicată pe site-ul fiecărei facultăţi.
care au fost evaluați.
• Un procent de maximum 5% din
• Dreptul de a avea acces la suportul
numărul studenţilor cu frecvenţă
de curs în mod gratuit, în format
dintr-un
program
de
studii
fizic sau electronic și la toate
universitare de licenţă pot parcurge,
materialele didactice necesare în
cu aprobarea Consiliului Facultăţii, 2
bibliotecile universitare sau pe siteani de studii într-un singur an, cu
ul facultății.
excepţia anilor terminali de studiu.
• Dreptul de a fi informat, în primele
• Fiecare student are dreptul să
două săptămâni de la începerea
parcurgă în avans orice disciplină
semestrului, cu privire la programa
o singură dată pe parcursul anilor de
analitică, structura și obiectivele cursului,
studiu.
competențele generate de acesta,
• Actele de studii care atestă statutul
precum și cu privire la modalitățile
de student se eliberează în mod
de evaluare și examinare. Orice
gratuit o singură dată. Printre acestea
modificare ulterioară a acestora poate
se includ: situația școlară/foaia
fi făcută numai cu acordul studenților.
matricolă, diploma(le) de licență, de
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Era odată un pescar cam ghinionist. Un trecator curios îl intreabă:
- Are balta pește?
Pescarul, oftând: - Are...da-i acoperit de apă!

• Dreptul la practică în conformitate
cu obiectivele programului de studii
universitare, precum și dreptul la
baza materială, transport și masă
asigurate în condițiile legii.
• Dreptul de a se adresa Universității
și Facultăților prin cereri și petiții.
• Dreptul de a beneficia gratuit de
servicii de informare și consiliere
academică, profesională, psihologică
și socială, conexe activității de
învățământ, puse la dispoziție de
Universitate.
• Studenții beneficiază de reduceri
de tarife pentru accesul la muzee,
concerte, spectacole de teatru, operă,
film, la alte manifestări culturale
și sportive organizate de instituții
publice. Studenții beneficiază de
reduceri de cel puțin 50% la tarifele
pentru transportul local în comun.

Obligații ale studenților

• Studenții au obligația de a îndeplini
toate sarcinile care le revin
potrivit planului de învățământ
şi programelor analitice ale
disciplinelor și de a respecta
standardele de calitate impuse de
către Universitate.
• Studenții au obligația de a respecta
actele normative care reglementează
activitatea acestora.
• Studenții au obligația de a respecta
drepturile de autor ale altor
persoane și de a menţiona sursele
informațiilor prezentate în lucrările
elaborate.
• În cadrul Universității studenții trebuie
să manifeste un comportament
adecvat mediului academic,
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în conformitate cu Codul Etic al
Universității Babeș-Bolyai, adoptat
de Senatul Universității.
• Studenții se obligă să păstreze
integritatea și buna funcționare a
bazei materiale puse la dispoziția
lor de către instituțiile de învățământ
superior; studenții sunt obligați
să plătească sumele aferente
prejudiciilor cauzate Universității
prin distrugerea bunurilor materiale
utilizate.
• Studenții au obligația de a participa
la activități academice fără a fi sub
influența băuturilor alcoolice sau
a unor substanțe interzise.
• Studenții au obligația de a-și îndeplini
angajamentele financiare impuse
de către Universitate, în condițiile
stabilite în contractul de școlarizare.
Sancțiunile ce se pot aplica
studenților universității sunt:
1. mustrarea, aplicată de către
Decanul Facultății;
2. avertismentul, aplicat de către
Decanul Facultății;
3. retragerea dreptului de a fi cazat în
căminele Universității sau evacuarea
din cămin, sancțiune aplicată
de către Decanatul Facultății, la
propunerea Comitetului de cămin
sau a Comisiei de cazare, după caz,
cu avizul responsabilului pe campus;
4. retragerea bursei pe o perioada de
1-3 luni, sancțiune aplicată de către
Consiliul Facultății;
5. exmatricularea din Universitate,
sancțiune aplicată de către Rector, la
propunerea Consiliului Facultății.
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EUROPEAN
YOUTH
CAPITAL

PENTRU UN AN ÎNTREG CLUJUL VA FI
CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI!

VOLUNTAR DE VEI FI,
ORAȘU-ȚI VEI ÎMBOGĂȚI.
Echipa Capitalei de Tineret vrea să lucreze cot la cot cu tine!
Vrei să fii voluntar?

Ce înseamnă pentru Cluj acest titlu?
Ce oportunități de dezvoltare există?
Cum poți și tu să contribui?
Răspunsurile și alte lucruri interesante despre Cluj găsesti pe:

cluj2015.ro
facebook.com/cluj2015
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@cluj2015
info@cluj2015.ro
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Un student către colegii lui: - V-am povestit vreodata despre mine?
- Minele sunt niște găuri din care ies minerii.

Consiliul Studenților din UBB
În universitatea noastră studenții
participă la luarea deciziilor și se
implică activ în asigurarea bunului
mers al procesului educațional. Cum
fac asta? Prin reprezentanții pe care
studenții îi desemnează, prin vot,
să îi reprezinte în toate structurile
universității. Toți reprezentanții
aleși astfel alcătuiesc Consiliul
Studenților din Universitatea
Babeș-Bolyai.
Activitatea Consiliului Studenților
presupune promovarea drepturilor
și a intereselor studenților, atât cele
de ordin academic, instituțional, cât
și cele de natură extra-curriculară.

Este cel care luptă
pentru apărarea
drepturilor tale
și pentru ca tu să
beneficiezi de un
învățământ de calitate,
de o viață studențească
ușoară și frumoasă.

În componența Consiliului Studenților
din Universitatea Babeș-Bolyai
intră Studenții Senatori și Studenții
Cancelari ce reprezintă
toate
facultățile, liniile de studiu,
doctoranzii și ONG-urile studențești
care intră sub umbrela universitară.
Pentru o activitate cât mai eficientă,
studenții senatori își desemnează
prin vot un birou de conducere
care coordonează și dă coeziune
acțiunilor și proiectelor Consiliului
Studenților din UBB. Biroul este
alcătuit din: Prefectul Studenților
și cei 3 Subprefecți ai studenților
pentru cele 3 linii de studiu
(română, maghiară, germană).

Este format din
studenții pe care îi
alegi să te informeze,
să te consulte, să-ți
ceară părerea și să
te ajute să-ți rezolvi
problemele.

Este
legătura
între tine și
conducerea
facultății
și a
universității.

Este vocea
studenților în toate
forurile decizionale:
Consiliul Facultății,
Senatul Universitar,
Consiliul de
Administrație al
Universității.
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Doi studenți: - Din ce trăiești?
- Scriu... - Ce anume scrii?
- Acasă să îmi trimită bani.

Consiliul Studenților din Facultate
La nivel de facultate, structura de reprezentare este constituită din totalitatea
reprezentanților de an de la fiecare specializare, atât de la nivel licență, cât
și master. Pe lângă reprezentanții de an, în structura Consiliului Studenților
din Facultate sunt cuprinși și studenții membri ai Consiliului Facultății. 25%
din efectivul fiecărui Consiliu al Facultății este reprezentat de studenți. Aceștia
reprezintă interesele studenților din circumscripția pe care o reprezintă
la nivelul acestui for decizional și militează pentru respectarea drepturilor
studenților și asigurarea unui parcurs educațional calitativ.
Consiliul Studenților din fiecare facultate este coordonat de un student
cancelar, ales prin vot de către studenții membri ai Consiliului Facultății.
Eligibil pentru a ocupa această funcție este orice student consilier. Rolul
studentului cancelar este de a manageria activitatea Consiliului Studenților
din facultate, de a planifica și de a modera ședințele acestuia și de a asigura o
bună și eficientă comunicare între studenți și conducerea facultății.
Și tu poți fi reprezentantul anului tău dacă majoritatea colegilor te aleg!
(urmărește site-ul Consiliului Studenților pentru a afla detalii despre alegeri).

De ce să te implici în reprezentarea studențească?

• Poți promova și susține activ drepturile și interesele studențești.
• Informezi studenții în legătură cu deciziile la nivel de Facultate și Universitate.
• Vei contribui la asigurarea calității educației tale și a colegilor tăi.
• Vei fi partener în luarea deciziilor luate la nivel de Facultate și Universitate.
• Te ajută să îți dezvolți competențe de comunicare asertivă și de management
eficient al timpului.
• Îți vei exersa și dezvolta abilitățile de lider: organizare, prezentare, negociere
și mediere.
• Te învață să fii receptiv la problemele celor din jur.
• Îți vei extinde rețeaua de contacte sociale prin interacțiunea cu studenți,
profesori și membri ai conducerii facultății și universității.
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Tatăl trimite o telegramă fiului student:
„Dragul meu, ți-am trimis o sută de lei, după cum mi-ai cerut, dar să știi
că o sută se scrie cu doi zero, nu cu trei.”

Proiectele Consiliului Studenților din UBB
Pe lângă ședințe, regulamente și lucruri administrative, Consiliul Studenților
organizează pentru tine proiecte și evenimente care te ajută să te dezvolți
personal și profesional. Sperăm ca ele să îți transforme studenția într-o
experiență de neuitat la finalul căreia ești un absolvent al UBB adevărat.
Nu trebuie să ratezi:

Zilele Studentului din UBB

În fiecare semestru, pentru cel puțin o săptămână,
ne bucurăm de studenție și sărbătorim zilele
noastre cu workshopuri, traininguri, proiecții de
film, competiții sportive și concursuri.

TEDxUBB

Suntem prima universitate din țară la care a avut loc
un eveniment TED universitar și suntem mândri că
noi am adus acest proiect aici. Nu uita să verifici
site-ul nostru pentru detalii, pentru că pregătim o
nouă ediție.

Premiile Excellentia

Pentru că excelența merită răsplătită, în fiecare an
acordăm acest titlu unui profesor și unui student de
la fiecare din cele 21 de facultăți. Anul acesta poți să
fii chiar tu câștigătorul Premiilor Excellentia dacă te
remarci prin excelență în activitatea ta.

Ghidul Studentului

Dacă citești acum aceste rânduri, înseamnă că ne-am
dus la bun sfârșit proiectul. În fiecare an, ne gândim
la tine, bobocule, și încercăm să îți facem studenția
mai ușoară cu ajutorul acestui ghid.
Dacă ți-ai fi dorit să mai includem și alte informații,
trimite-ne feedback-ul tău și ajută-i, la rândul tău, pe
bobocii de anul următor :)
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Un student la informatică merge la un alt student să-i ceară bani împrumut.
- Cât să îți dau? - 500 de lei. - Știi ce, îți dau 512 ca să fie rotund.

Universitatea Babeș-Bolyai

mai mult decât săli de curs și biblioteci

Acum că ești student la UBB, trebuie să știi că fișa postului de student include
mult mai mult decât mersul la cursuri, la seminare sau laboratoare și învățatul
pentru examene și nu ne referim aici la mersul prin cluburi și cafenele (deși
nici acesta nu este contraindicat).
Universitatea îți oferă multe alte posibilități de a învăța lucruri interesante, de
a te relaxa, de a-ți descoperi sau dezvolta talente și pasiuni. Fie că ești pasionat
de înot, de astronomie, îți place să citești întins pe iarbă sau ți-ar plăcea să
înveți limba chineză, acum le poți face pe toate. Dacă simți nevoia să discuți
problemele tale cu un specialist sau ești nehotărât în ceea ce privește opțiunile
tale de carieră, ai la cine să apelezi. Citește mai jos și te vei convinge:

Grădina Botanică

Grădina Botanică este una dintre
cele mai frumoase grădini botanice
din România și conține pe teritoriul
său peste 10 000 specii de plante din
toate colțurile lumii. Grădina Botanică
este deschisă în fiecare zi până la
ora 20:00, cu intrare liberă pentru
studenții Univerității Babeș-Bolyai.
Nu ezita să o vizitezi ori de câte ori
cauți o oază de natură în aglomerația
orașului!
Adresă: Str. Republicii, nr 42
www.ubbcluj.ro/ro/structura/sport/
botanica.html

Observatorul Astronomic
Pentru pasionații de astronomie și
pentru oricine dorește să observe
îndeaproape fenomenele cosmice
inedite (eclipse, ploi de meteoriți,
comete etc.). Tariful de intrare la
observator este de 4 lei.
Pentru a avea o experiență de
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neuitat, vă recomandăm să vă
programați vizita la numărul de
telefon 0264.592.152

Adresă: Str. Cireșilor, nr. 15
www.ubbcluj.ro/ro/structura/sport/
observator.html

Parcul sportiv universitar
„Prof. Dr. Iuliu Hațieganu”
A fost înfiinţat între anii 19301932 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,
care a murit la vârsta de opt ani. Parcul
se întinde pe o suprafaţă de 25 ha și
oferă numeroase oportunități de a
face mișcare. Accesul în parc pentru
studenții Universității Babeș-Bolyai
este gratuit pe baza carnetului de
student.
Ce îți oferă parcul? Sala de jocuri
sportive „V. Geleriu”, sală de aerobic,

Merge un student la poștă și îi spune poștașului:
-Nu vă supărați, aștept o scrisoare!
-Nu mă supăr, așteptați!

sală de atletism, sală de forţă, sală
de masaj, pistă de atletism acoperită
cu material sintetic, 2 terenuri de
fotbal cu gazon şi 1 cu zgură, 1 teren
rugby, 1 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 pot
beneficia de un program de gratuităţi,
pentru toate bazele sportive, pe tot
parcursul anului universitar (cu
excepţia vacanţelor), de luni până
vineri: orele 10-12 şi sâmbăta: 0820, respectiv de reduceri de 50%
a tarifelor de închiriere, în afara
acestor ore.
Adresă: Str. Pandurilor, nr7.
www.ubbcluj.ro/ro/structura/sport/
parc.html

Pentru închirirea terenurilor cu
tarife reduse pentru studenți accesați
site-ul: www. sport.csubb.ro/cefacem/programare-gratuitati-sport/

Complexul de natație

Este situat în Parcul Sportiv „Iuliu
Haţieganu” și reprezintă, în primul
rând, o bază didactică pentru
studenţii Facultății de Educație Fizică
și Sport care îşi desfăşoară zilnic orele
de nataţie, de agrement pentru alte
persoane, dar şi o bază de iniţiere în
tehnica de înot pentru copii şi adulţi.
Studenții UBB beneficiază de
reducere de 50% la tariful de
intrare, deci profită și mergi la înot!

Bazele de la Arcalia, Beliș,
Baru-Mare

Aici pot avea loc următoarele tipuri
de activități:
• găzduirea de simpozioane ştiinţifice,
conferinţe, seminare, cursuri de vară;
• găzduirea studenţilor şi a personalului
didactic pentru efectuarea aplicărilor
practice;
• acţiuni instructiv-educative destinate
studenţilor şi elevilor;
• activităţi expoziţionale şi tabere de
creaţie;
• petrecerea sfârşitului de săptămână
sau „retragerea” pentru redactarea
unor lucrări ştiinţifice;
• training-uri și teambuildinguri.
Centrul Arcalia al Universităţii
Babeş-Bolyai este situat la circa
15 km vest de oraşul Bistriţa şi la
aproximativ 110 km nord-est de
municipiul Cluj-Napoca.

Cabana Beliș este situată la Beliş,
jud. Cluj, și este destinată atât
practicii studenţilor de la facultăţile
de Educaţie Fizică şi Sport, Geografie,
Biologie şi Geologie precum şi
petrecerii timpului liber.
Baza de practică și agrement Baru
Mare este situată în comuna Baru,
județul Hunedoara și este destinată
studenților universității.
Web: www.ubbcluj.ro/ro/structura/
sport/

Web: www.ubbcluj.ro/ro/structura/
sport/bazin.html
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Frizerul îl întreabă pe student:
- Cum să vă tund ca să fiți mulțumit?
- Gratis!

Centrul de Carieră, Alumni și
Relația cu Mediul de Afaceri

Centrul se adresează tuturor
studenților şi absolvenţilor UBB,
aflați în căutarea unui loc de muncă
sau care au nevoie de consiliere şi
orientare în carieră. De asemenea,
CCARMA mediază forța de muncă
pe piața internă, organizează târguri
de joburi, internshipuri și alte
oportunități pentru ca tu să pășești
cu dreptul în cariera ta.
E-mail: cariera@ubbcluj.ro
Telefon: 0264-405.300, int.: 6032.
www.centre.ubbcluj.ro/ccarma

Centrul de consiliere
Student Expert
Centrul de consiliere Student Expert
are ca scop sprijinirea studenților
în adaptarea la condițiile tot mai
solicitante ale lumii contemporane.
În acest sens, obiectivul principal al
centrului este acela de a oferi servicii

de optimizare personală, consiliere
psihologică (individuală și de grup),
asistenţă psihoeducațională sau
consiliere vocațională.

Adresă: Cămin 3 - Hașdeu, parter;
consilierestudentexpert@gmail.com
www.centre.ubbcluj.ro/
consilierestudent

Biroul pentru Studenți cu
Dizabilități (BSD)
Learning to care, care for learning –
Biroul pentru Studenţii cu Dizabilităţi
(BSD) funcţionează în cadrul UBB
unde facilitează şi sprijină includerea
studenţilor cu nevoi diverse de învăţare
în viaţa universitară. De asemenea,
biroul are ca scop identificarea
acestor nevoi, precum și informarea
cadrelor didactice cu privire la
nevoile de învățare ale studenților cu
dizabilități.
Adresă: Cămin 3 - Hașdeu, parter;
E-mail: bsd@ubbcluj.ro
www.centre.ubbcluj.ro/bsd

Centre culturale și institute

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, 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
info@kulturzentrum-klausenburg.ro
www.kulturzentrum-klausenburg.ro
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Institutul Cultural Francez direcția
Cluj-Napoca
Str. I.C.Brătianu Nr.22
Tel: 0264- 598 551
cluj@institutfrancais-roumanie.com

-Domnule doctor, câinele meu nu are nas!
-Și cum miroase?
-Îngrozitor...

British Council
Str. Arany Janos, Nr. 11, cod 400028
Tel: 0264-594 408, 0264-593 290
bc.cluj@britishcouncil.ro
www.britishcouncil.ro

Insitutul Confucius
Str. Th. Mihali, Nr. 59, Cămin Economica II
Tel: 0264-551153 int. 5863,
0264-418445
confucius@ubbcluj.ro
confucius.cluj@yahoo.ro
www.confucius.institute.ubbcluj.ro

Biblioteca de Studii Nordice
Str. Horea, Nr.31, Facultatea de Litere
sanda.tomescu@yahoo.com

Centrul de Limba Portugheză –
Camões I. P.
Facultatea de Litere, Str. Horea nr. 31,
sala 40, parter
portughezacluj@gmail.com
http://portughezacluj.ro/

Centrul Cultural Polonez
Str. Th. Mihali, Nr. 58-60, FSEGA, sala
402
Centrul Cultural Coreean
Tel: 0264-418 655 int. 5863
Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, FSEGA
polska.cluj@yahoo.com
www.fb.com/centrulcoreean
www.centre.ubbcluj.ro/poloneza
Biblioteca Austria
Centrul Cultural Rus
Str. Horea. Nr. 7
Str. Teodor Mihali, Nr.58, Cămin Tel: 0264-432827
Economica 1
oest_bibl_cj@yahoo.com
centru.rus@ubbcluj.ro
www.oesterreich-bibliothek.jimdo.com
www.fb.com/CentrulCulturalRus
Institutul de Iudaistică și Istorie
Centrul de Studii Literare Belgiene Evreiască Dr. Moshe Carmilly
de Limbă Franceză
Str. Croitorilor, Nr. 13
Str. Horea, Nr.31, Facultatea de Litere Tel: 0264-532221
Tel: 0264-534898
studii_iudaice@yahoo.com
celblf@yahoo.fr
www.institute.ubbcluj.ro/stiud
www.francais.hum.ro/centrul_belgian
Centrul Cultural Brazilian „Casa do
Centrul Cultural Italian
Brasil”
Str. Universităţii Nr.7-9
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4
Tel: 0264-591 117
Tel./Fax: 0264.333.832
culturaitclujro@yahoo.com
casadobrasil@ubbcluj.ro
Web: www.ccicluj.it
www.centre.ubbcluj.ro/casadobrasil
Centrul de Studii Canadiene
Str. Horea, Nr. 31
Tel: 0264-532238

Vrei să știi mai mult:
http://centre.ubbcluj.ro și http://institute.ubbcluj.ro
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Doi studenți discutau la începutul lunii decembrie.
- Știi bancul cu iarna? Iar n-am bani în buzunar.

Organizații studențești din UBB

Clujul este cel mai bogat oraș din țară din punct de vedere al oportunităților de
voluntariat. Organizațiile studențești din universitatea noastră au o mulțime
de proiecte interesante în care ai putea să te implici. Suntem siguri că asta va
contribui la dezvoltarea ta personală. Iată o listă cu organizațiile studențești
din UBB și datele lor de contact.
OSUBB - Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
www.osubb.ro
KMDSZ - Uniunea Studenţilor Maghiari din Cluj
www.kmdsz.ro
GUTENBERG - Organizația Studenților vorbitori de limba germană
www.dsgutenberg.eu
ACOST - Asociația Credința Ortodoxă a Studenților Teologi
www.fb.com/acostcj
ASCOR Cluj - Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români
www.ascorcluj.ro
Asociația pentru Educație Politică
www.educatiepolitica.ro
ASAS – Asociația Studenților de la Asistență Socială
http://socasis.ubbcluj.ro/asas/
ASFUBB - Asociația Studenților Fizicieni din Universitatea Babeș-Bolyai http://asfubb.org
AEGEE - Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe
www.aegeecluj.ro
AIESEC - Association internationale des étudiants en sciences économiques
et commerciales - www.myaiesec.ro
ASB - Asociația Studenților de la Business
www. asbcluj.ro
ASM - Asociația Studenților secției de Marketing
www.fb.com/ASM.Cluj
ASPR - Asociația Studenţilor Psihologi din România
www. e-aspr.ro
CLUSTER - Asociaţia Studenţilor Sociologi
www. cluster.socasis.ubbcluj.ro
EGEA - Asociația Europeană a Tinerilor Geografi
www.egeacluj.wordpress.com
ELSA - Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept
www.cluj-napoca.elsa.ro
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- Cum poți să împiedici o cămilă să treacă prin urechile acului?
- Îi faci nod la coadă.

GIB - Grupul de Inițiativă Basarabeană
www.gibcluj.ro
HERMES - Societatea Studenţilor de la Matematică şi Informatică
www.societatea-hermes.ro
OSC - Organizația Studenților Chimiști
www.fb.com/organizatiastudentilorchimisti.osc
OSE - Organizația Studenților Economiști
www.osecluj.ro
OSPN - Organizația Studenților pentru Natură
www.ospn.ro
OSSM - Organizația Studenților de la Științele Mediului
www.ossm.ro
OST - Organizația Studenților pentru Turismul Românesc
http://osturism.wordpress.com/
Mișcarea Sportivă a Studenților Transilvăneni
www.fb.com/miscareasportiva
RATIO - Asociația Studenților Contabili
www. suntemratio.ro
ROMANO SUNO - Asociația Studenților Romi
www. romanosuno.blogspot.com
SSE – Societatea Studenților Europeniști
http://www.sse.ro/

Finanțare proiecte

În universitatea noastră au loc o mulțime de proiecte studențești. Ele „dau
viață” universității și vin să completeze pregătirea noastră formală cu activități
de educație non-formală și informală.
În fiecare semestru, Universitatea Babeș-Bolyai, alături de Consiliul Studenților,
lansează concursul de proiecte pentru organizațiile studențești şi echipele de
studenți care dezvoltă proiecte în beneficiul studenților din cadrul universității.
Concursul de proiecte este o inițiativă unică la nivel național, un proiect-pilot
în rândul universităților din România, menit să devină un exemplu de bune
practici și să fie multiplicat în cadrul altor universități din spațiul autohton.
Fie că vă alăturați unei organizații non guvernamentale din cadrul UBB, fie că
vă creați voi grupul vostru, vă invităm să vă dezvoltați inițiativele destinate
studenților și să vă înscrieți în concursul de proiecte. Regulamentul privind
susținerea proiectelor, formularele de candidatură și alte informații utile
sunt disponibile pe site-ul nostru: www.csubb.ro la secțiunea Regulamente
(Metodologie ONG)
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- Cine a zis că Pământul se învârte?
- Galileo Galilei - Când a zis asta?
- Când ieșea de la cârciumă...

Platforma de crowdfunding

Universitatea Babeș-Bolyai este prima universitate din România care are o
platformă de crowdfunding pentru finanţarea proiectelor sale universitare.
Ce înseamnă crowdfunding?
Cu siguranță ați auzit de sintagma „1 leu pentru Ateneu”. Cam la asta se rezumă
crowdfundingul. Mai multe persoane contribuie cu sume mici pentru realizarea
unui proiect în a cărei idee cred și vor să investească. Prin intermediul
platformei de crowdfunding, Universitatea Babeș-Bolyai va strânge fonduri
pentru finanţarea unor proiecte de interes pentru comunitatea academică
clujeană. Sunt acceptate donaţii atât de la persoane fizice, cât şi de la persoane
juridice.
Până acum, în cadrul noii platforme sunt propuse spre finanţare proiecte ca:
recondiţionarea frescei din Auditorium Maximum, amenajarea unui complex
muzeistic al UBB, înlocuirea calculatoarelor din bibliotecile UBB, rezidenţe
de creaţie pentru scriitori români sau substitut de sânge (Proiectul „sângele
artificial”).
Poți nu numai să susții un proiect, ci și să propui unul pentru a fi postat pe
platformă. Toate detaliile le găsești pe site: www.crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro

UBB susține performanța

Colegiul Studențesc de Performanță Academică

Colegiul Studențesc de Performanță Academică e un
centru de excelență în care sunt admiși studenții cu
rezultate academice deosebite și, care, în același timp,
sunt interesați de activități de cercetare și activități
academice extracurriculare (conferințe, sesiuni de
comunicare, training-uri, work shop-uri etc.).
Aici ți se oferă tot sprijinul necesar dacă pentru tine a
învăța și a deveni expert în domeniul ales nu înseamnă
doar a merge la cursuri și la seminare.
Dacă dorești să cunoști studenți extrem de pasionați
din toate domeniile studiate în Universitate și alături www.cspa.stud.ubbcluj.ro
de ei să devii în fiecare zi mai bun în ceea ce studiezi,
urmărește csubb.ro și depune-ți candidatura. Poți
deveni membru al CSPA chiar din anul 2 de studiu.
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Într-un autobus intră un bărbat care strigă: „-Nu vă mișcați, acesta este un furt.”
Un student din spate răspunde: „-Vai ce bine, m-am speriat că e controlorul!”

Taberele de performanță de la
Baru Mare

Bursele de performanță
științifică

Sunt organizate în fiecare an
pentru cei mai buni studenți ai
Universității. Excursii, cină festivă
cu Rectorul UBB, foc de tabară,
jocuri de societate, multă muzică
și distracție – asta fac studenții
în tabăra de performanță. Dacă
îți place cum sună, urmărește
csubb.ro și înscrie-te și tu pentru
următoarea tabără.

Acest tip de burse e destinat
susţinerii materiale a studenţilor
angrenaţi în realizarea unui proiect
de cercetare ştiinţifică. Poți obține
bursă de performanță științifică
începând cu anul 2 dacă ai o idee
de proiect de cercetare. Dacă te-am
facut curios, citește mai mult în
Regulamentul de burse de pe
csubb.ro.

Bine de știut
Transport

Ai carnet de student al UBB-ului? Ești în prima săptămână de facultate și
ți-ai dat seama că ai nevoie de un abonament de transport în comun? CTP
(Compania de Transport Public Cluj Napoca) e soluția!
Ca student bugetat la UBB ai dreptul la abonament cu două linii gratuite (de
autobus, troleu sau tramvai). Dacă ești la taxă beneficiezi de o reducere de
50% din prețul normal al abonamentului.
Pentru eliberarea abonamentului ai nevoie de:
• carnetul de student,
• cartea de identitate,
• legitimația de transport, pe care o vei primi la începutul semestrului
• un card studențesc nebancar (Omnipass, Studcard, ISIC)
• fotografie tip buletin.
Legitimația de transport, de regulă, vine la pachet cu carnetul de student.
Fără ea nu îți poți face abonament sau să călătorești cu reducere. Cele două
trebuie vizate anual, pentru a le putea utiliza în continuare. Ulterior, vei primi și
cupoanele CFR, cu care vei beneficia de reducerea de 50% la transportul feroviar.
Dacă vrei să afli care sunt liniile de transport în comun din Cluj-Napoca,
programul de circulație și prețul abonamentelor, vizitează www.ctpcj.ro
Pentru a vedea care e programul de circulație a trenurilor și care este prețul
biletelor pentru studenți, vizitează www.mersultrenurilor.ro.
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Doi studenți discutau în preajma Crăciunului.
- Băi, frate, de ce bei așa de mult? - De sărbători!

Medici studențești

Studenții beneficiază de asistență medicală gratuită, deci în cazul în care ai
nevoie de o consultație, o rețetă gratuită sau compensată, o trimitere la un
medic specialist, poți apela la medicii din Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu,
căminul Sport XXI. Fiecărei facultăți îi este alocat un medic de familie.
Doctor

Dr. Boian
Mircea
Dr. Fechete
Nicolae
Dr.
Gabudean
Dana
Dr. Galasiu
Loredana
Dr. Oprea
Radu

Dr. Pintea
Ancuța

Facultatea

Orar

Cabinet

• Drept
• Științe Politice, Administrative și ale Lu, Mi: 14 - 19
Comunicării
Ma, Jo, Vi: 8 - 13
• Teologie Ortodoxă

P10

• Biologie și Geologie
• Geografie
• Business

P05

• Litere
• Psihologie și Științe ale Educației
• Teatru și Televiziune

Lu, Mi: 14 - 19
Ma, Jo: 8 - 13
Vi: alternativ

• Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor

Lu, Mi: 8 - 13
Ma, Jo: 14 - 19
Vi: alternativ

• Chimie și Inginerie Chimică
• Fizică
• Matematică și Informatică
• Studii Europene

• Educație Fizică și Sport
• Istorie și Filosofie
• Sociologie și Asistență Socială
• Știința și Ingineria Mediului
• Teologie Greco-Catolică
• Teologie Romano-Catolică
• Teologie Reformată

Lu, Mi: 14 - 19
Ma, Jo: 8 - 13
Vi: alternativ
Lu, Mi: 8 - 13
Ma, Jo: 14 - 19
Vi: 13 - 18
Lu, Mi: 14 - 19
Ma, Jo: 8 - 13
Vi: alternativ

P07

P07
P10
Cabinet
P05

Pe lângă medicul de familie, studenții beneficiază de servicii stomatologice
gratuite la medicul stomatolog arondat universității noastre. Cabinetul acestuia
se află, la fel ca celelalte cabinete medicale, la parterul căminului Sport XXI din
Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu.
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La gară: - Salut, Ioane, ce mai faci? - Bine, am fost la femei. - Și cum a fost?
- Super, mult mai curat decât la bărbați.

Cunoaște Clujul

Fie că ești clujean sau nu, ai multe lucruri și locuri de vizitat și de văzut, iar un
student la Cluj adevărat profită de frumosul oraș în care își petrece studenția.
Îți oferim mai jos câteva example de obiective cu care se mândrește Clujul și te
provocăm să le vizitezi și să completezi lista cu multe altele.

Muzeul Etnografic al
Transilvaniei

Muzeul e adăpostit de una din cele
mai vechi și importante clădiri din
Cluj: Palatul Reduta. Aici, în sec. XVIII
și-a avut sediul Dieta Transilvaniei și tot
aici a avut loc procesul memorandiștilor
din 1891. În prezent, Muzeul Etnografic
dispune de un patrimoniu de peste
50.000 de piese de port popular și
mărturii ale diferitelor obiceiuri
străvechi, reflectând ocupațiile
populației transilvănene.

Adresa: str. Memorandumului, nr. 21,
Clădirea Reduta
Web: www.muzeul-etnografic.ro

Muzeul Național de Artă Palatul Bánffy
Palatul Bánffy este un important
edificiu baroc din Clujul secolului XVIII
care, începând cu 1951, adăpostește
Muzeul de Artă din Cluj. Acesta a fost
nominalizat la premiul EMYA pentru
muzeul european al anului 1997.
Nucleul acestui valoros patrimoniu
este Colecția Virgil Cioflec, ce reunește
opere ale artiștilor consacrați (Nicolae
Grigorescu, Ștefan Luchian, Dimitrie
Paciurea) cu cele ale talentelor
autentice (Theodor Pallady, Camil
Ressu, Vasile Popescu ș.a.) dispuse în

peste 20 de încăperi.
Studenții beneficiază de reducere
la achiziționarea biletelor de acces
în muzeu; (1 leu - tarif intrare în
expoziții; 2,5 lei – tarif intrare în 3
expoziții la alegere).
Adresa: Piața Unirii, nr. 30
Web: www.macluj.ro

Cetățuia
Situată la o altitudine de 405 m, are
aspectul unui platou pe care, în secolul
al XVIII-lea, a fost construită de către
austrieci, o fortificaţie de tip Vauban.
Din ea s-au mai păstrat o parte din
ziduri, câteva clădiri, iar reduta a fost
transformată în Turnul Paraşutiştilor.
Dealul Cetăţuia reprezintă, totodată,
un important punct de belvedere,
tot aici fiind amplasată Crucea de pe
Cetăţuie, care aminteşte de martirii
Revoluţiei de la 1848.

Biserica Romano-Catolică
Sfântul Mihail

BisericaRomano-CatolicăSfântulMihail
este unul dintre cele mai reprezentative
monumente ale arhitecturii gotice din
Transilvania. Edificiul a fost ridicat în
Piața Centrală din Cluj și se numără
printre monumentele emblematice
ale orașului. Fiind un remarcabil
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Î: De ce nu merg ardelenii sâmbăta la teatru?
R: Ca să nu râdă duminica în biserică la slujbă.

monument istoric şi de arhitectură
religioasă, biserica a fost construită
în două etape: prima între anii 1316
- 1390 şi a doua între 1410 - 1487,
fiind prima versiune deplină a
bisericii-hală în Transilvania.
Adresa: Piața Unirii

Catedrala Ortodoxă Adormirea
Maicii Domnului

Catedrala Ortodoxă din Cluj a
fost ridicată în perioada anilor
1920-1930, imediat după unirea
Transilvaniei cu România. Este unul
din principalele edificii religioase
din municipiul Cluj și poartă hramul
„Adormirea Maicii Domnului”. Din
anul 2006 edificiul servește drept
catedrală a arhiepiscopului Vadului,
Feleacului și Clujului, arhiepiscop
care este totodată și mitropolit al
Clujului, Maramureșului și Sălajului.
Adresa: Piața Avram Iancu

Biserica Reformată
de pe Ulița Lupilor

Monument istoric şi de arhitectură
religioasă în stil gotic târziu, biserica
a fost construită ca mănăstire a
călugărilor minoriţi – franciscani,
la îndemnul şi cu sprijinul regelui
Matia Corvinul, începând cu a doua
jumătate a secolului al XV-lea. Biserica
se impune prin masivitatea sa şi prin
dimensiunile contraforţilor care îi
dau aspect de cetate. Fiind renumită
pentru acustica sa, adăposteşte
numeroase concerte de orgă.
Adresa: strada Mihail Kogălniceanu,
nr. 21
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Cimitirul Central
Cimitirul Central este cel mai vechi
cimitir din Cluj și a fost înfiinţat
de autorităţi în urma epidemiei
de ciumă din anul 1585. Este unul
din cele mai mari cimitire din
sudul Europei, fiind vizitat anual
de mii de turişti străini. Cea mai
veche piatră de mormânt datează
din anul 1599 şi se află în partea
luterană a cimitirului. Majoritatea
personalităţilor
marcante
din
istoria Clujului şi a Transilvaniei
sunt îngropate în Cimitirul Central,
făcând din acesta un Panteon al
Transilvaniei. Dintre acestea îi
amintim pe: Ion Agîrbiceanu, Emil
Racoviţă, Gheorghe Dima, Constantin
Daicoviciu, Iuliu Haţieganu şi alţii.
Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 28

Hotelul Continental

Hotelul Continental (New York),
situat în colţul de sud-vest al Pieţei
Unirii, a fost construit la sfârşitul
secolului al XIX-lea, pe locul
fostului Hotel Nemzeti (Naţional).
În apartamentele Hotelului New
York au fost găzduiţi unii dintre
cei mai vestiţi actori ai scenei
clujene, dar şi muzicieni şi scriitori
importanţi. Redenumit Continental,
hotelul a continuat să funcţioneze
până la începutul anilor 2000. În
prezent clădirea îşi aşteaptă o nouă
funcţionalitate, găzduind sporadic
expoziţii şi evenimente ale scenei
contemporane de artă.
Adresa: strada Napoca, nr. 1

Doi studneți discută între ei:
- Mi-am rupt piciorul în două locuri.
- Mai bine să nu mai mergi în acele locuri.

Parcul Central
„Simion Bărnuțiu”

Cu o vechime de peste 180 de ani,
este unul dintre principalele locuri
de recreere din Cluj-Napoca, fiind
situat pe malul Someşului Mic. Istoria
parcului începe în anul 1827, când
Asociaţia de Binefacere a Femeilor
a închiriat terenul cu scopul de a
înfiinţa un loc de recreaţie. Parcul a
fost deschis publicului la începutul
anilor ’30 ai secolului al XIX-lea,
având iniţial numele de Parcul
Poporului.

Centrul de cultură urbană
„Casino”

Vechiul Casino din Parcul Central
„Simion Bărnuţiu”, palat eclectic de
inspiraţie vieneză, ridicat la sfârşitul
secolului XIX este amfitrionul
evenimentelor culturale şi artistice
ale Clujului. Casino-ul are în prezent
o destinaţie culturală, misiunea
acestuia fiind aceea de a crea o

efervescenţă culturală specifică
marilor oraşe universitare.
Web: www.facebook.com/casinocluj

Bastionul Croitorilor

A fost construit pe colţul sud-estic al
zidului de apărare a oraşului, după
anul 1405, ca urmare a privilegiilor
acordate de regele Sigismund
de Luxemburg. Prima atestare
documentară datează din anul 1475,
din timpul regelui Matei Corvin. În
faţa turnului a fost amplasată statuia
lui Baba Novac (sculptor Virgil
Fulicea), generalul lui Mihai Viteazul,
ucis în anul 1600. Din anul 2008,
în urma restaurării realizate sub
egida Consiliului Local şi a Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca, turnul a
primit o nouă destinaţie: Centrul de
Cultură Urbană.

Adresa: str. Baba Novac nr. 35
Web: www.facebook.com/bastioncluj
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- Cum se numesc nașii Papei?
- Papanași.

Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Teatrul Naţional “Lucian Blaga” este
una dintre cele mai prestigioase
instituţii de cultură teatrală din
România. Prima reprezentaţie în
limba română, în clădirea Teatrului
Naţional din Cluj, a avut loc în 14
mai 1919, iar primul spectacol al
companiei de limba română din ClujNapoca a avut loc la 1 Decembrie
1919, marcând un an de la Marea
Unire. Clădirea adăposteşte atât
compania Teatrului Naţional, cât şi
Opera Română.
Studenţii beneficiază de reducere
la majoritatea spectacolelor, preţul
biletelor pornind de la 7,5 lei.
Adresa: Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 2-4
Web: www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Maghiar de Stat - Cluj
Teatrul Maghiar de Stat Cluj este cea
mai veche companie teatrală de limba
maghiară, înfiinţată în anul 1792.
Spectacolele sunt jucate în limba
maghiară, fiind asigurată, în cazul
celor mai multe spectacole, pentru
spectatorii
români,
traducerea
simultană la cască.
Adresa: Str. E. Isac nr. 26-28
Web: www.huntheater.ro

Opera de Stat - Cluj-Napoca
De la înfiinţare (1919) şi până în
prezent, pe scena Operei Naţionale
Române din Cluj au fost prezentate
peste 200 de titluri de operă, operete
şi spectacole de balet din repertoriul
universal, demonstrând o largă
deschidere spre toate şcolile şi
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stilurile, precum şi peste patruzeci
de creaţii româneşti, multe în
premieră. La fel ca la Teatrul
Naţional, studenţii beneficiază de
reducere la achiziţionarea biletelor.
Adresa: Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 2-4
Web: www.operacluj.ro

Filarmonica
Filarmonica de Stat „Transilvania”
din Cluj este una din principalele
filarmonici din România. Tradiţia
activităţii simfonice în Cluj datează
de la începutul secolului al XIX-lea,
fiind întreţinută succesiv de asociaţii
precum orchestra Primului Teatru
Orăşenesc (înfiinţată în 1792),
Societatea de Muzică, Cercul de
Muzică etc.
Web: www.filacluj.ro

Cinema

Cinefilii au la dispoziţie următoarele
cinematografe:
• Cinema City Iulius Mall
www.cinemacity.ro
• Cinema City Polus
www.cinemacity.ro
• Cinema Mărăşti
www.fb.com/Cinemamarasti
• Cinema Victoria
www.cinemavictoria.ro
• Cinema Florin Piersic
www.fb.com/CinemaFlorinPiersic

