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Facultatea de Matematică  și Informatică 

 

În fiecare an universitar Facultatea de Matematică şi Informatică îşi deschide porţile 

elevilor din învăţământul preuniversitar ce doresc să viziteze facultatea. Dorim astfel să oferim 

şansa unui număr cât mai ridicat de elevi să simtă pulsul vieţii din facultatea noastră precum şi 

emoţia asistării la cursuri din băncile imenselor amfiteatre, să viziteze Observatorul Astronomic 

unde să pătrundă tainele universului sau să ia contact cu laboratoarele de informatică NTT Data, 

MHP, Porsche şi Bitdefender, cu un super calculatorul de tip cluster asemănător celor de la NASA 

şi cu roboţii inteligenţi construiţi şi programaţi de studenţii facultăţii noastre. 

Colegii din învăţământul preuniversitar care doresc, împreună cu grupurile de elevi pe care îi 

îndrumă, să viziteze facultatea cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel”, sunt rugaţi să ne contacteze 

din timp prin e-mail la următoarele adrese de email pentru stabilirea coordonatelor vizitei: 

Programul de studiu matematică şi matematică informatică : Persoana de contact: Lect.dr. Grad 

Anca, email: ancagrad@math.ubbcluj.ro, telefon: 0744-169.504 

 

Programul de studiu Informatică: Persoana de contact: Lect.dr. Bocicor Iuliana,  

email: iuliana@cs.ubbcluj.ro, telefon: 0742.506.646 

Programele de studiu în limba maghiară:  Persoana de contact: Secretar facultate Bajko Arpad, 

email: bajkoa@math.ubbcluj.ro, tel. 0746.197.828 

Elevii pot vizita facultatea noastră în perioadele şi zilele următoare: 

 27 februarie 2017 – 31 martie 2017 (miercuri 1 şi 15 martie 2017 sau vineri 17 şi 31 

martie 2017 – între orele 12:00-14:00); 

 15 mai – 9 iunie 2017 (miercuri 17, 31 mai şi 7 iunie 2017 sau vineri 26 mai şi 2 iunie 

2017 – între orele 12:00-14:00). 

mailto:ancagrad@math.ubbcluj.ro
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Observatorul Astronomic se poate vizita în orice zi din perioadele de mai sus după o programare 

prealabilă la: Cercet. Liviu Mircea, telefon: 0264 594592 

 

 Acest program poate fi adaptat si pentru alte solicitari ale participantilor 

interesaţi de programele de studiu matematică, matematică informatică şi informatică, cu 

o planificare prin e-mail  la adresele mai sus menţionate, în funcţie de programul de studiu,  

înainte cu o săptămȃnă. Este important de mentionat faptul ca aceste zile pot fi modificate, in 

functie de disponibilitatea salilor si de orarul cadrelor didactice responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Fizică 

 

Propunere orar vizitare laboratoare didactice/stiintifice - demonstratii liceeni programul  

 

1 Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca 
13.03-
17.03  

max. 24 elevi vineri 17.03 ora 11 

2 Colegiul Tehnic "Dr. Ioan Ratiu" Turda 20.03-
24.03  

max. 24 elevi vineri 24.03 ora 10 

3 
Colegiul Tehnic Colegiul Tehnic "Edmond 

Nicolau" Cluj-Napoca 20.03-
24.03  

max. 24 elevi vineri 24.03 ora 11 

4 Colegiul "Emil Negrutiu" Turda 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi luni 27.03 ora 10 

5 
Colegiul De Muzică "Sigismund Todută" Cluj-

Napoca " 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi luni 27.03 ora 11 

6 
Colegiul National "George Baritiu" Cluj-Napoca 

" 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi marti 28.03 ora 10 

7 
Colegiul National "George Cosbuc" Cluj-

Napoca " 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi marti 28.03 ora 11 

8 
Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia 

Turzii 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi miercuri 29.03 ora 10 

9 
Colegiul Tehnic De Transporturi "Transilvania" 

Cluj-Napoca 27.03-
31.03  

max. 24 elevi miercuri 29.03 ora 11 

10 Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi vineri 31.03 ora 10 

11 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca 
27.03-
31.03  

max. 24 elevi vineri 31.03 ora 11 

12 Colegiul National "Mihai Viteazul" Turda 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi luni 15.05 ora 10 

13 Colegiul Tehnic Turda 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi luni 15.05 ora 11 

14 Liceul Teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi marti 16.05 ora 10 

15 Liceul Tehnologic "Constantin Brâncusi" Dej 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi marti 16.05 ora 11 

16 Liceul Tehnologic "Somes" Dej 
15.05-
19.05  

max. 12 elevi marti 16.05 ora 12 



17 Liceul Tehnologic  Gherla 
15.05-
19.05  

max. 12 elevi marti 16.05 ora 12 

18 Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" Cluj-Napoca 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi miercuri 17.05 ora 10 

19 Liceul Teoretic "Josika Miklos" Turda 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi miercuri 17.05 ora 11 

20 Liceul Teoretic "Pavel Dan" Câmpia Turzii 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi vineri 19.05 ora 10 

21 
Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-

Napoca 
15.05-
19.05  

max. 24 elevi vineri 19.05 ora 11 

22 
Colegiul National "George Cosbuc" Cluj-

Napoca " 
22.05-
26.05  

max. 24 elevi luni 22.05 ora 10 

23 
Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca  

Napoca 
22.05-
26.05 

max. 24 elevi marti 23.05 ora 10 

24 
Colegiul Tehnic De Comunicatii "Augustin 

Maior" Cluj-Napoca 22.05-
26.05  

max. 24 elevi marti 23.05 ora 11 

25 Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj Napoca 
22.05-
26.05  

max. 24 elevi miercuri 24.05 ora 10 

26 Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla 
22.05-
26.05  

max. 24 elevi miercuri 24.05 ora 11 

27 Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" Cluj-Napoca 
22.05-
26.05  

max. 24 elevi vineri 26.05 ora 10 

28 Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla 
22.05-
26.05  

max. 12 elevi vineri 26.05 ora 12 

29 Liceul Teoretic "Ana Ipatescu" Gherla 
29.05-
2.06  

max. 12 elevi vineri 26.05 ora 12 

30 Liceul Janos Zsigmond" Cluj-Napoca 
5.06-9.06  

max. 24 elevi vineri 9.06 ora 10 

31 Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca 
5.06-9.06  

max. 24 elevi vineri 9.06 ora 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

 

I. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică organizează, în datele de 31 martie și 19 mai, în 

incinta facultății, în intervalul orar 12 – 15, activități destinate programului Școala Altfel: 

 

- Prezentarea ofertei educaționale și a oportunităților de carieră 

 

- Intâlnire cu studenții 

 

- Vizită facultate 

 

II. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, împreună cu Organizația Studenților Chimiști, vor 

organiza vizite de prezentare a ofertei educaționale, în licee, la întelegere cu directorii unităților 

de învățământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Geografie 

 

 

Perioadă de desfășurare: În principal intervalele 27 februarie - 31 martie 2017 și 15 mai - 9 

iunie 2017, dar și alte perioade în funcție de solicitările concrete de la unitățile școlare. 

 

Scop și adresabilitate: Programul se adresează elevilor (cu precădere celor de liceu - clasele XI 

- XII) și are în vedere prezentarea ofertei educaționale, de cercetare științifică (fundamentală și 

practică-aplicativă) a Facultății de Geografie. 

 

Modalitate și loc de desfășurare: Susținere de prelegeri, prezentări practice, demonstrații, 

desfășurate la sediul Facultății de Geografie din Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 5-7 și în imediata 

vecinătate (Campusul studențesc Hașdeu). 

 

Tipuri de activități/grupe/ateliere:  

1. Prezentare ofertă educațională/cercetare Facultatea de Geografie. 

2. Laborator Meteo-Hidro – observații meteo și prezentare laborator hidrologie. 

3. Laborator Topo-GPS – măsurători topo-GPS în Campusul studențesc Hașdeu. 

4. Laborator Planificarea teritoriului – Cartografie - elaborare harți GIS și strategii de 

dezvoltare. 

5. Ghidaj Turistic – ghidaj turistic urban centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca.  

 

Program-draft: Activitățile se vor desfășura cu grupe alcătuite din 50 elevi (2 clase) pe 

parcursul a 2 ore. În acest interval elevii vor parcurge cele 5 ateliere, fiind asistați de către cadre 

didactice și studenți ai Facultății de Geografie. Intervalul de desfășurare este de luni până vineri 

(5 zile) în intervalele orare 9-11, 11-13 și 13-15 (3 serii/zi).  

 

Intenție de participare: Vă rugăm să vă exprimați intenția de participare pe adresa de email 

iuliu.vescan@ubbcluj.ro, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data dorită.   

mailto:iuliu.vescan@ubbcluj.ro


Intenția de participare va conține informații referitoare la numărul de elevi,  clasele participante, 

cadrul didactic însoțitor (cu tel. și mail de contact) și 2 zile/intervale orare de preferință (ex. joi 

orele 9-11, sau miercuri orele 11-13). 

 

Program final: Programul final va fi elaborat și transmis către cei interesați în funcție de intențiile 

concrete de participare. În elaborarea programului final se va ține cont de opțiunile d-voastră, în 

măsura posibilităților oferite de intervalele/spațiile și personalul de care dispunem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Știința și Ingineria Mediului 

 

Programul propus de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului răspunde unei nevoi actuale 

de informare și educație non-formală a elevilor, fiind în același timp gândit și în scopul 

promovării științei în rândul elevilor, a atragerii noilor generații către activitățile de cercetare și 

încurajării alegerii unei cariere în domeniul cercetării mediului.  

Tel. 0264-30 70 30, Fax. 0264-30 70 30  

enviro@ubbcluj.ro, enviro.ubbcluj.ro  

Activitățile derulate vor avea un puternic caracter aplicativ, interactiv, ancorat în 

realitatea științifică a zilelor noastre.  

Temele au fost alese pentru a suscita interesul tinerilor de cunoaștere a unor aspecte 

concrete legate de problemele de mediu ale societății contemporane și de necesitatea gestionării 

lor pentru sănătatea și siguranța mediului și a populației.  

Modul de prezentare va fi unul interactiv, dând elevilor posibilitatea de a interacționa cu 

cercetători și cadre didactice ale Facultății de Știința și Ingineria Mediului, devenind astfel 

cercetători pentru o zi.  

Componentele programului sunt următoarele:  

1. Week-end „PRIETENII ȘTIINȚEI” (experimente educative distractive, atelier, proiecție de 

film, concurs)  

 

Locul de desfășurare: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Strada Fântânele, nr. 30, Cluj-

Napoca.  

Data: 24 martie 2017 (orele 16.30 – 19.00)  

25 martie 2017 (orele 10.00 – 13.00)  

Activități:  

- Experimente educativ – distractive (din domeniile: chimie, fizică, biologie etc.);  

- Concursuri cu premii (cele mai interesante realizări folosind materiale reciclabile, concurs de 

cunoștințe din domeniul protecției mediului);  

- Demonstrații de salvarea victimelor în caz de dezastru;  



- Proiecție de filme cu tematică de mediu;  

- Atelier de creație pe teme de mediu.  

 

Informații suplimentare, programări și înscrieri: Lector dr. Mircea ANTON 

(mircea.anton@ubbcluj.ro) sau dr. Ildiko MARTONOȘ (ildimelindavarga@gmail.com) 

 

2. „ZILELE TINERILOR CERCETĂTORI” sub egida: ȘTIINȚA ÎN SLUJBA SĂNĂTĂȚII, 

SUSTENABILITĂȚII ȘI SIGURANȚEI MEDIULUI ȘI A SOCIETĂȚII (determinări și 

aplicații practice în laboratoarele Facultății de Știința și Ingineria Mediului, prezentări 

interactive însoțite de experimente demonstrative, debates)1  

 

1 IMPORTANT! Pentru oricare activitate din acest modul este necesară a programare cu cel 

puțin o săptămână înainte de data desfășurării ei în cadrul Facultatea de Știința și Ingineria 

Mediului  

Locul de desfășurare: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Strada Fântânele, nr. 30, Cluj-

Napoca, laboratoarele didactice și de cercetare  

Tematicile propuse:  

 Energii regenerabile în societatea umană și tehnologii avansate în analizele de mediu  

1.1. Energia electrică produsă de microorganisme (nivel liceu)  

1.2. Energia solară cu oglinzi parabolice (concentrator solar) (nivel liceu)  

1.3. Hitech în analizele de mediu (nivel liceu)  

 

Data: Fiecare zi de vineri în perioada 1 martie 2017 – 21 mai 2017 (interval orar 12-14)  

 Chimia în viața noastră și a mediului  

1.1. Determinarea concentrației unor compuși din alimente prin titrare acido-bazică - 

determinări practice (nivel liceu)  

1.2. Aciditate/bazicitate în probe de fructe/legume - determinări practice (nivel liceu)  

1.3. Determinarea unor parametrii de calitate fizico-chimici in probele de sol - determinări 

practice (nivel liceu)  

1.4. Evaluarea calității apelor subterane și de suprafață cu metode analitice chimice - 

determinări practice (nivel liceu)  

mailto:ildimelindavarga@gmail.com


 

Data: Fiecare zi de marti în perioada 1 martie 2017 – 31 mai 2017 (interval orar 10-12)  

Investigarea atmosferei  

1.1. Atmosfera: compoziție, dinamică, schimbări climatice - determinări practice cu Fotometrul 

Solar și dispozitivul LIDAR (nivel liceu)  

1.2. Stația meteorologică automată: descriere, funcționalitate, parametri măsurați - determinări 

practice (nivel liceu)  

 

Data: 23 martie 2017 (interval orar 14-18)  

13 aprilie 2017 (interval orar 14-18)  

18 mai 2017 (interval orar 14-18)  

Trăind cu riscul!  

1.1. Amenințări ale societății actuale. Drogurile și terorismul – prezentare interactivă însoțită de 

experiment demonstrativ (nivel gimnaziu și/sau liceu)  

 

Data: Fiecare zi de joi în perioada 01 martie 2017 – 31 mai 2017 (interval orar 9-13)  

1.1. Aplicații GIS pentru analiza unor riscuri (inunadții, transport substanțe periculoase) – 

aplicații practice (nivel liceu)  

1.2. Tehnici în salvarea vieții – prezentare echipamente însoțită de experiment demonstrativ 

(nivel gimnaziu și/sau liceu)  

 

Data: 14 martie 2017 (interval orar 10-13)  

28 martie 2017 (interval orar 10-13)  

11 aprilie 2017 (interval orar 10-13)  

25 aprilie 2017 (interval orar 10-13)  

09 mai 2017 (interval orar 10-13)  

23 mai 2017 (interval orar 10-13)  

Debate pe teme de mediu  

1.1. Exploatare vs. poluare  

 

Data: 23 martie 2017 (interval orar: în funcție de solicitarea participanților)  



30 martie 2017 (interval orar: în funcție de solicitarea participanților),  

18 mai 2017 (interval orar: în funcție de solicitarea participanților),  

25 mai 2017 (interval orar: în funcție de solicitarea participanților).  

1.2. Mediul urban  

 

Data: 31 martie 2017 (interval orar 10-12),  

30 mai 2017 (interval orar 10-12),  

26 mai 2017 (interval orar 10-12),  

09 iunie 2017 (interval orar 10-12).  

1.3. Biodiversitatea încotro?  

 

Data: 25.04.2017 (interval orar 10-12)  

1.4. Deșeurile – pericol sau resursă?  

 

Data: Comunicată ulterior (http://enviro.ubbcluj.ro/)  

1.5. Protecția mediului prin intermediul dreptului  

 

Data: Fiecare zi de joi din perioada 02.03.2017 - 27.04.2017) (interval orar 10.00-11.30)  

1.6. Amprenta ecologică  

 

Data: Fiecare zi de miercuri din perioada 01 martie 2017 – 31 mai 2017 (interval orar 14-16)  

1.7. Apa și dezvoltarea durabilă (în lb. maghiară)  

 

Data: Comunicată ulterior (http://enviro.ubbcluj.ro/)  

Informații suplimentare, programări și înscrieri: Conf. dr. Delia GLIGOR 

(delia.gligor@ubbcluj.ro) sau lector dr. Ramona BĂLC (ramona.balc@ubbcluj.ro)  

3. WEBINARII STEM2 ÎN ȘCOALA ALTFEL (oportunitate oferită profesorilor și elevilor 

lor de a participa împreună la un proiect educațional European - ERIS „Exploration of 

Research Resources in School Practice" prin intermediul unor activități didactice on-line, 

prezentate într-o maniera STEM pe tematici legate de curricula școlară, dar care fac 

legătura cu rezultatele unor activității de cercetare științifică)3.  



 

2 Science, Technology, Engineering and Mathematics  

3 IMPORTANT! Se va alege unul sau mai multe pachete educaționale din cele 5 propuse, 

nivelul educațional (gimnaziu și/sau liceu) și un interval de disponibilitate a grupului. 

Informațiile vor fi trimise pe adresa nicoleta.brisan@ubbcluj.ro în vederea centralizarii si 

stabilirii programului.  

 

Locul de desfășurare: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Sala de video-conferințe a 

Centrului operational pentru managenetul dezastrelor (ISUMADECIP), Strada Fântânele, nr. 30, 

Cluj-Napoca,  

Data: va fi stabilită de comun acord cu profesorii coordonatori ai grupurilor de elevi interesate și 

comunicată pe site-ul facultății (http://enviro.ubbcluj.ro/)  

Pachetele educaționale oferite, pe două niveluri educaționale fiecare (gimnaziu și liceu), după un 

program stabilit de comun acord cu profesorii coordonatori ai grupurile de elevi interesate, sunt:  

● Particulele elementare şi forţele fundamentale  

● Vântul și valurile  

● Schimbăm date - localizăm cutremure  

● Vremea – un joc între presiune și temperatură  

● Coordonate geografice și hărți digitale  

 

Pentru informații suplimentare, programări și înscrieri: Conf. dr. Nicoleta Brișan 

(nicoleta.brisan@ubbcluj.ro)  

4. EXPOZIȚIE MOBILĂ DESPRE CUTREMURE4 (posibilitatea explorării „științifice" a 

cutremurelor prin intermediul machetelor 3D, aplicațiilor interactive și discuțiilor cu 

specialiști pentru a înțelege din ce cauză și unde se produc cutremurele, cum și cu ce le putem 

înregistra și măsura, care sunt efectele acestora asupra mediului și clădirilor).  

 

 

Locul de amplasare și perioada prezenței expoziției la Cluj-Napoca vor fi comunicate pe 

site-ul facultății (http://enviro.ubbcluj.ro/)  



Pentru informații suplimentare, programări și înscrieri: Conf. dr. Nicoleta BRIȘAN 

(nicoleta.brisan@ubbcluj.ro) 

 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

 

 

 

1. Despre dependențe și codependențe - de alcool, droguri, putere și control, chat și socializare 

pe internet. Susținută de lector dr. Eugen Băican, UBB, Cluj beugen02@yahoo.com 

 8-13 martie 

2. Consumul și dependența de droguri- Olanda și Romania.  Susținută de prof. dr. Gert de Haan, 

Olanda,  lector dr. Eugen Băican, beugen02@yahoo.com, UBB, Cluj 

8-13 martie 

3. Voluntariatul - provocare pentru tineri! Susținută de conf. dr Adina Rebeleanu, UBB, Cluj 27 

februarie - 31 martie 2017 

4. Teatru forum: Tineri, încotro? Despre traseul de viaţă al tinerilor, cu reuşite, dificultăţi, soluţii, 

relaţii, şcoală, carieră. Invitaţi speciali: un student la actorie, studenţi la asistenţă socială şi 

tineri voluntari în domeniul social, din România şi din străinătate. Susținută de lector dr. 

Florina Pop, UBB, Cluj, pop.florina@ymail.com 

15 mai- 9 iunie 

5. Interacțiuni între generații - ce oferim și ce primim. Susținută de asist. dr. Corina Voicu, UBB, 

Cluj, corinaiuliav@gmail.com 

15 mai- 9 iunie 

6. Absolvirea liceului și drumul spre carieră. Susținută de dr. Sergiu-Lucian Raiu, asistent 

cercetare Centrul de Studiere a Populației, UBB Cluj, raiu.sergiu@yahoo.com  

15 mai- 9 iunie 

7. Cine sunt eu? Modul de autocunoastere. Susținut de Centru de Resurse pentru Adolescenți, Dr. 

Brândușa Dobrin, Cluj, brindusa_grigoras@yahoo.com 

15 mai- 9 iunie 

mailto:nicoleta.brisan@ubbcluj.ro
mailto:pop.florina@ymail.com
mailto:raiu.sergiu@yahoo.com
mailto:brindusa_grigoras@yahoo.com


 

Activitățile se vor desfășura la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, B-dul 

21 Decembrie 1989 Nr. 128, RO-400604, Cluj-Napoca 

 

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

 

 

Perioada de desfășurare:  

Vineri, 3 martie - ora 10:00 

Vineri, 10 martie - 10:00 

 

 Laboratorul de Psihologie Cognitivă și Laboratorul de Psihologia  Dezvoltării, 

Departamentul de Psihologie, UBB va ține prezentarea cu tema „Mintea inconștientă”: ce este 

și cum ne influențează? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

Activitățile planificate sunt concentrate în săptămâna 15-19 mai 2017, însă vizitatorii de la orice 

unitate de învățământ pot fi primiți și în afara intervalului respectiv, în funcție de solicitările 

venite din partea acestora. 

  

Nr. 

crt. 

Departament/ 

centru 

responsabil 

Activitate 
Data / 

Perioada 

Intervalul 

orar și 

sala 

Persoană 

responsabilă 

1.  

Centrul de 

Orientare și 

Consiliere 

Profesională 

(COCP) al 

FSEGA 

 

În oglindă. Eu și cariera mea 

După o scurtă activitate de 

încălzire (icebreaker), vom 

continua cu exerciții de 

autocunoaștere prin care vom 

pune accent pe valorile 

personale legate de muncă, 

stima de sine, puncte forte și 

cele de îmbunătățit, interese, 

intenții. Vom răspunde la 

întrebări precum: Cine sunt eu? 

Cum să am mai multă 

încredere în mine? Prin ce mă 

deosebesc de ceilalți? Ce vreau 

să obțin ? Ce nu vreau ? Ce 

știu și ce pot să fac bine? Ce aș 

dori, ce mi-ar plăcea să fac? Ce 

este important pentru mine? 

Vom atinge și anumite mituri 

despre carieră și adevărul din 

spatele lor. Toate informațiile 

vor fi transmise într-o manieră 

interactivă, și vom avea 

diverse activități individuale și 

de grup. 

 

15-19 

mai 2017 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Prof.univ.dr. 

Codruța 

Osoian 



2.  

Centrul de 

Orientare și 

Consiliere 

Profesională 

(COCP) al 

FSEGA 

 

Să relaționăm eficient 

În cadrul acestei activități vom 

facilita interacțiunea eficientă 

dintre elevi, prin exerciții care 

să-i învețe cum să relaționeze 

în echipă. Vom avea exerciții 

interactive sub formă de mini-

teambuilding. Vom atinge 

aspecte de comunicare, roluri, 

încredere, feedback. Elevii vor 

învăța și cum să lucreze în 

echipă pentru un proiect, cum 

să se implice activ și cum să 

profite de ajutorul membrilor 

echipei. Vom relaționa 

activitățile cu mediul real de 

facultate și muncă, pentru ca 

elevii să aibă o imagine asupra 

a ce înseamnă să colaborezi cu 

colegii pentru proiecte la 

facultate și apoi pentru diverse 

sarcini la locul de muncă. 

 

15-19 

mai 2017 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Prof.univ.dr. 

Codruța 

Osoian 

3.  

Centrul de 

Orientare și 

Consiliere 

Profesională 

(COCP) al 

FSEGA 

 

Turul facultății 

Elevii vor fi ghidați într-o 

excursie prin clădirea 

facultății, în care li se vor 

prezenta săli de curs, li se vor 

explica principalele diferențe 

dintre liceu și facultate, diferite 

specializări pe care le pot urma 

în cadrul acestei facultăți, 

următorii pași în parcursul 

academic după absolvirea 

cursurilor de la nivel licență 

etc. 

 

15-19 

mai 2017 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Prof.univ.dr. 

Codruța 

Osoian 

4.  

Departamentul 

de 

Contabilitate 

și Audit 

 

Participare la seminar și/sau 

curs de ”Contabilitate de 

gestiune” în limba franceză 

 

16 mai 

14:00–

15:30 

15:40–

17:10 

Sala 217 

Conf.univ.dr. 

Lucia 

Podoabă 



5.  

Departamentul 

de 

Contabilitate 

și Audit 

 

Seminar ”Introducere în 

educația financiară” 

Eveniment destinat unui grup 

de elevi cu vârste apropiate, de 

la același nivel de studii 

(gimnaziu sau liceu) 

 

17 mai 

2017 

În funcție 

de 

solicitări 

(durata: 

60 min.) 

Conf.univ.dr. 

Alexandra 

Muțiu 

6.  

Departamentul 

de 

Contabilitate 

și Audit 

 

Seminar ”Introducere in 

universul contabilității” 

Eveniment destinat unui grup 

de elevi cu vârste apropiate, de 

la același nivel de studii 

(gimnaziu sau liceu) 

 

17 și/sau 

18 mai 

2017 

În funcție 

de 

solicitări 

(durata: 

60 min.) 

Conf.univ.dr. 

Crina Filip 

7.  

Departamentul 

de Științe 

Economice și 

Gestiunea 

Afacerilor în 

Limba 

Maghiară 

Joc de simulare managerială 

FishBanks Ltd. (în limba 

maghiară) 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Conf.univ.dr. 

Szász 

Levente 

8.  

Departamentul 

de Științe 

Economice și 

Gestiunea 

Afacerilor în 

Limba 

Maghiară 

Viaţa studenţească la linia 

maghiară de studii (prezentare 

în limba maghiară) 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Conf.univ.dr. 

Săplăcan 

Zsuzsa 

9.  

Departamentul 

de Statistică, 

Previziuni și 

Matematică 

Seminar ”Statistici 

interesante” 

15 mai 

2017 

9:30–

14:00 

Sala S01 

Prof.univ.dr. 

Anuţa Buiga 

10.  

Departamentul 

de Statistică, 

Previziuni și 

Matematică 

Seminar ”Jocuri ale minții” 

Quiz-uri, puzzle-uri, jocuri cu 

numere pentru elevii din ciclul 

primar. 

16 mai 

2017 

9:00–

10:00 

Sala 230 

Lect.univ.dr. 

Voichiţa 

Adriana 

Radu 

11.  

Departamentul 

de Statistică, 

Previziuni și 

Matematică 

Seminar ”Matematica în 

folosul economiei” 

17 mai 

2017 

10:00–

11:00 

Sala 231 

Asist.univ.dr. 

Flaviu Pop 

12.  
Departamentul 

de Economie 

Politică 

Curs ”Banii, ieri, astăzi și 

mâine” 

16 mai 

2017 

11:20–

12:50 

Sala A1 

Conf.univ.dr. 

Gabriela 

Bodea 



13.  
Departamentul 

de Economie 

Politică 

Seminar ”Oportunități în 

economie și business în 

Europa” 

19 mai 

2017 

În funcție 

de 

solicitări 

Conf.univ.dr. 

Octavian 

Jula 

14.  
Departamentul 

de Finanțe 

 

Întâlnire cu membrii 

Departamentului de Finanțe 

Eveniment destinat elevilor de 

liceu. 

 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Prof.univ.dr. 

Cristina 

Ciumaș 

15.  
Departamentul 

de Finanțe 

 

Workshop ”Oportunitatea și 

atuurile unei cariere în 

domeniul financiar” 

La workshop vor participa 

reprezentanți de vârf din 

companii, bănci, societăți de 

asigurare, brokeraj, consultanță 

– foști studenți ai 

specializărilor ”Bănci și burse 

de valori”, ”Finanțe-

Asigurări”, ”Finanțe și bănci” 

 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Prof.univ.dr. 

Cristina 

Ciumaș 

16.  
Departamentul 

de Informatică 

Economică 

 

Workshop „De la elev la 

student spre angajat” 

Scopul evenimentului este 

prezentarea programului de 

studiu ”Informatică 

economică” în rândul elevilor 

de liceu. Vor participa la 

eveniment profesori implicați 

în activitatea didactică la 

specializarea ”Informatică 

economică”, studenți ai 

specializării, precum și foști 

studenți, actuali angajați ai 

firmelor de IT, facultăți etc. 

 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Conf.univ.dr. 

Liana Stanca 

17.  
Departamentul 

de Informatică 

Economică 

Informatică prin joacă (în 

limba germană) 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Conf.univ.dr. 

Loredana 

Mocean 



18.  
Departamentul 

de 

Management 

Agro Student Market 

Târg de produse 

agroalimentare tradiționale din 

zona Clujului 

15-19 

mai 

Holul 

FSEGA 

Conf.univ.dr. 

Vincențiu 

Vereș 

Conf.univ.dr. 

Maria 

Mortan 

19.  
Departamentul 

de 

Management 

 

Seminar ”Is there life after 

Management?” 

Eveniment destinat elevilor de 

liceu la care vor participa în 

calitate de speakeri absolvenți 

ai specializării ”Management”. 

 

15-19 

mai 

În 

funcție 

de 

solicitări 

În funcție 

de 

solicitări 

Conf.univ.dr. 

Emil Crișan 

20.  
Departamentul 

de Marketing 

 

Seminar ”Relaţionarea cu 

consumatorul prin 

intermediul reţelelor sociale” 

 

18 mai 

2017 

În funcție 

de 

solicitări 

Lect.univ.dr. 

Luiza Souca 

21.  
Departamentul 

de Marketing 

 

Seminar ”Marketing- fair-

play sau manipulare?” 

 

16 mai 

2017 

În funcție 

de 

solicitări 

Prof.univ.dr. 

Marcel Pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Studii Europene 

 

Cadrele didactice, împreună cu studenții Facultății de Studii Europene, vă invită să 

participați la o serie de activități didactice și educaționale care au loc în perioadele 13-17 martie 

2017, 20-24 martie 2017 și 5-9 iunie 2017. 

Locație: Sediul Facultății de Studii Europene, str. Em. de Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca. 

 

PROGRAM 

Luni 

10.00-12.00, curs Europa în politica internațională, Lect. Dr. Monica Meruțiu 

12.00-13.00, sala Schuman, prezentarea ofertei educaționale a Facultății de Studii Europene, Lect. 

Dr. Ciprian Bogdan 

14.00-16.00, concurs de cultură generală Înțelege Europa, Conf. Dr. Adrian Corpădean 

 

Marți 

08.00-10.00, curs Managementul conflictelor, Conf. Dr. Laura Herța 

10.00-12.00, curs Sisteme politice, Lect. Dr. Ovidiu Vaida 

12.00-13.00, sala Schuman, prezentarea ofertei educaționale a Facultății de Studii Europene, Lect. 

Dr. Gabriel Gherasim 

14.00-16.00, curs Rolul religiei în politica internațională, Lect. Dr. Vlad Mureșan 

 

Miercuri 

10:00-12:00, Interviurile profesionale (atelier interactiv, limba engleză), Conf. Dr. Adrian 

Corpădean, Lect. Dr. Paula Mureșan 

12.00-13.00, sala Schuman, prezentarea ofertei educaționale a Facultății de Studii Europene, Conf. 

Dr. Mircea Maniu 

18.00-20.00, sala Lovinescu (str. A Iancu, nr. 19), Seminarul Hayek, Conf. Dr. Radu Nechita 

Joi 



10:00-12:00, Managementul carierei (atelier de lucru), Conf. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lect. Dr. 

Romana Cramarenco  

12.00-13.00, sala Schuman, prezentarea ofertei educaționale a Facultății de Studii Europene, Conf. 

dr. Nicoleta Racolța-Paina 

14.00-16.00, curs Introducere în studii americane, Lect. Dr. Raluca Moldovan 

 

Vineri 

10:00-12:00, Public Speaking (curs interactiv, limba engleză), Conf. Dr. Adrian Corpădean, Lect. 

Dr. Delia Pop-Flanja 

12.00-13.00, sala Schuman, prezentarea ofertei educaționale a Facultății de Studii Europene, Lect. 

Dr. Monica Burcă-Voicu 

 

 

Dacă sunt solicitări din partea cadrelor didactice, respectiv a grupurilor de elevi, se pot organiza 

întâlniri cu studenții și cadrele didactice ale Facultății de Studii Europene, precum și prezentări ale 

ofertei educaționale și în alte intervale orare.  

 

Persoană de contact: 

Conf. Dr. Adrian Corpădean 

Prodecan 

adi_corpadean@yahoo.com 

tel. 0741-249141 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adi_corpadean@yahoo.com


Facultatea de Business 

  

 
Perioada de desfășurare: 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 

 

 

1. Luni - Vineri,  

Prezentarea ofertei educaţionale a Facultăţii de Business de către responsabilii  cu admiterea în 

anul universitar 2017-2018. 

 

Persoane contact:  

asist.univ.drd. Ionuţ Luca, email ionut.luca@tbs.ubbcluj.ro 

conf.univ.dr. Dragoş Păun email dragos.paun@tbs.ubbcluj.ro 

 

Programul de prezentare va fi stabilit de comun acord cu fiecare liceu în urma unei solicitări trimise 

prin email la una din adresele de mai sus. 

 

2. Luni-Vineri,  

Participarea la activităţile didactice desfăşurate în cadrul Facultăţii de Business în semestrul II 

al anului universitar 2016-2017. 

 

După data de 27 februarie 2017, orarul activităţilor didactice va putea fi consultat pe site-ul 

facultăţii  

www.tbs.ubbcluj.ro 

 

 

 

 

 

mailto:ionut.luca@tbs.ubbcluj.ro
mailto:dragos.paun@tbs.ubbcluj.ro
http://www.tbs.ubbcluj.ro/


Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării 

 

 

Alege facultatea care ti se potriveste! 

 

 

Știm cât de greu este să alegi o facultate și să ai convingerea că ai luat decizia potrivită. Știm și 

că informațiile despre facultăți pe care le găsești online nu sunt întotdeauna suficiente pentru a 

veni în sprijinul acestei decizii, așa că suntem de părere că elevii pot afla cele mai multe 

informații despre o facultate vizitând-o. 

 

În săptămânile 27 februarie - 3 martie, respectiv 15-19 mai, în cadrul programului „Școala 

Altfel”, îi invităm pe elevii de liceu să trăiască viața de student la Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai!  

 

În fiecare zi, de luni până vineri, profesorii noștri vor pregăti, special pentru elevi, cursuri de câte 

o oră de la specializările Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Administrație Publică, 

Jurnalism, Științe Politice și Public Health. Înscrierile se pot face, individual sau cu întreaga 

clasă, atât pentru o întreagă zi de cursuri, cât și pentru fiecare curs, în parte, în funcție de 

propunerile care considerați că răspund mai bine intereselor și nevoilor elevilor dumneavoastră. 

Participarea la cursuri este gratuită. 

 

Programul de cursuri este identic în cele două săptămâni. 

 

Detalii și înscrieri: contact@fspac.ro 

fspac.ubbcluj.ro 

 

 

 

 



 

 

 

Programarea cursurilor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Facultatea de Edcucație Fizică și Sport 

 

 
 FEFS, conform solicitărilor din învațământul preuniversitar, va organiza în perioadele 

afectate Programului Școala Altfel, urmatoarele activități: 

 

1. Porțile deschise - Vizite ale grupurilor organizate în clădirea FEFS 

2. Porțile deschise - Vizite ale grupurilor organizate în Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu 

3. Activități sportive (conform solicitărilor prealabile) la disciplinele: fotbal, handbal, baschet, 

volei, atletism 

 

Telefon: 0264.420709 Mobil: 0744.479177E-mail: leongombos@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.ubbcluj.ro/webmail/src/compose.php?send_to=leongombos@yahoo.com


 Facultatea de Teologie Ortodoxă 

 

 

 

 
        Facultatea de Teologie Ortodoxă va organiza activitățile pentru Școala Altfel după tableul 

următor, în zilele de 16 și 17 mai : 

 
 

Nr.crt. Acţiunea Data  Ora Locaţia 

1 Workshop pictură de icoană 16 mai 2017 9.00 Atelierele de pictură  

2 Incursiune în lumea cărţilor 16 mai 2017 12.00 Biblioteca Facultăţii 

3 Să cântăm împreună 

Worksop de muzică bisericească 

17 mai 2017 9.00 Sala de muzică – “Vasile 

Petraşcu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Teologie Reformată 

 

 

  De ce  să alegem... muzica clasică? 

 

Departamentul de Pedagogie muzicală a Facultății de 

Teologie Reformată din cadrul Universității Babeș-Bolyai 

propune pentru evenimentul Școala altfel 2017 o ”altfel” de 

inițiere în lumea muzicii clasice. Programul își propune a fi 

un laborator muzical live, în cadrul căruia elevii vor putea 

experimenta cu fenomene muzicale intrigante, precum 

legătura geneticii și a pentatoniei, vor compune alături de 

genialul Wolfgang Amadeus Mozart și vor explora frumusețea vocii umane prin sonorități corale. 

În cadrul întâlnirii se vor aborda și teme de interes actual în alegerea carierei, precum: de ce ar 

trebui să alegem (azi) muzica clasică, cum se conturează oferta educațională proprie, sau cum se 

desfășoară activitatea de predare în cadrul unei specializări cu profil muzical. Evenimentul – 

desfășurat în limba maghiară – va avea loc în datele de  31.03.2017, orele 12-14 și 2.06.2017, orele 

14-16, la sediul Facultății de Teologie Reformată  (Str. Horea, Nr. 7). 

 

 ***  



       Zenéről, KLASSZ... ikusan 

 A BBTE Református Tanárképző Karán működő 

Zenepedagógia Szak rövid ismertető programján keresztül 

bepillantást kívánunk nyújtani a komolyzene és 

komolyzenei képzés izgalmas-színes világába. Hiszünk 

abban, hogy a híres kodályi szállóige – „A zene mindenkié” 

– ma is úgyanúgy érvényes, mint évtizedekkel ezelőtt, ezért 

nem csupán  zenelíceumokból, hanem más háttérből érkező 

diákok számára is ajánljuk ismertető programunkat, képzésünket. Kétórás ismerkedésünk elején 

Benjamin Zander világhírű karmesterrel együtt keressük a választ arra, hogy miért érdemes 

komolyzenét tanulni és tanítani; melyek az előnyei annak, hogy Erdély legnagyobb presztízsű 

egyetemén, magyar nyelven lehet felsőfokú zenei képzésben részesülni, és megtudjuk, hogy 

milyen élményeket tapasztaltak meg diákjaink a szak keretén belül. Egyben tájékoztatást is 

biztosítunk a felvéleti vizsgáról és annak lefolyásáról, valamint – zenei műhelytitkok megismerése 

gyanánt – bepillantunk zajló kurzusainkra.  

Mindezek mellett viszont, elsősorban a nagybetűs Zenét és a zenélés örömét szeretnénk az 

alkalom során előtérbe helyezni: együtt kísérletezünk a pentatónia és az ősgenetika 

összefüggéseivel, majd Mozart segítségével zenekarra is komponálunk, és végül felfedezzük az 

„egyszerű, de nagyszerű” elvét a dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti-dó kórushangzásaiban.    

Szeretettel várunk tehát minden zeneszerető diákot, hogy röpke két óra alatt együtt 

fedezzük fel a (komoly)zene varázsát – és talán, a sokszor nem is sejtett, bennünk élő zenei 

adottságokat! Időpont: 2017. március 31 (12 óra), valamint  2017. június 2 (14 óra). Helyszín: 

BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár (Horea út, 7. szám). 

 

 

 

 

 

 



Specializarea Teologie Reformată Didactică: 

 

„Problemele încrucișate ale vieții se rezolvă în umbra Crucii” 

 

Dragă tinere, 

Dacă ești interesat să cauți împreună cu noi definirea și trăirea dragostei adevărate, 

necondiționate, dacă vrei să poți beneficia dar totodată să și fii purtătorul acestei valori divine, te 

așteptăm cu drag la o întâlnire despre aceste teme. 

Despre teologie câteodată se vorbește puțin, deoarece unii o consideră ca temă nerelevantă. 

Însă credința pentru fiecare persoană este o necesitate și valoare de bază. Unii recunosc acest fapt 

mai devreme, alții mai târziu, dar fiecare dintre noi când își dă seama despre frumusețea, 

valoarea credinței, se miră cum se poate trăi fără aceasta, necesară ca zi aerul respirat. Credința 

este totodată și un element de bază a identității, doar nu reușim să definim și să interpretăm fără 

Dumnezeu nici valorile cele mai elementare, care ar fi necesare ca viața noastră să se 

împlinească. 

Răspunsurile la toate întrebările importante ale vieții ne sunt oferite prin prisma dragostei și a 

jertfei lui Isus. 

Evenimentul  - desfășurat în limba maghiară – va avea loc în datele de 31.03.2017, orele 12-

14 și 2.06.2017, orele 14-16, la sediul Facultății de Teologie Reformată (Str. Horea, Nr. 7). 

 

* * * * * * * * * * * * * * *  

 

Mi fán terem a teológia? – „Keresztfán” 

 

Kedves diák! 

Ha érdekel téged is, hogy mi az igazi, minőségi, feltétel nélküli szeretet, haszonélvezője és 

hordozója szeretnél lenni, szívesen látunk egy kiváló alkalomra, ahol együtt beszélgethetünk 

erről.  

A teológiáról néha kevés szó esik, néha úgy gondolják némelyek, hogy nem fontos téma. 

A hit mindenki életében alapvető szükséglet és érték. Van aki korábban, van aki később ébred rá, 

de akiben tudatosul a hit szükségessége, öröme, az később azon csodálkozik, hogy mindez, hogy 

maradhatott ki az életéből. 



A hit identitásunk fontos eleme, Isten nélkül nehezen tudjuk meghatározni saját értékeinket, 

amelyeket már elsajátítottunk vagy még szükségünk van rá, hogy életünk kiteljesedjen. 

A nagy életkérdésekre biztonságos választ is a Jézus szeretete keresztáldozata adhatja. 

Időpont: 2017. március 31. (12 óra), valamint 2017. június 2. (14 óra). 

Helyszín: BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár (Horea út, 7 szám) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

 

 

Propunerea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: 

 

– în ziua de 31 martie 2017, între orele 10.00-16.00 se va organiza programul Ziua Porţilor Deschise a 

Facultăţii de Teologie Romano-Catolică; 

– acest eveniment vizează familiarizarea elevilor din clasele terminale (clasele XI şi XII) cu activităţile şi 

programele de studii ale facultăţii; 

– în cadrul acestui program vom oferi o conferinţă axată pe o temă teologică introductivă; 

– clasele terminale amintite mai sus sunt rugate să ne comunice dorinţa de participare până la data de 24 

martie pe adresa de email a facultăţii: rocateo@ubbcluj.ro; 

– persoana de contact a programului Ziua Porţilor Deschise este D-l prodecan, conf.univ.dr. Holló László. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Cluj 

 

 

Cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul 

Cluj, invită elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar, mai ales clasele XI-XII, să participe 

la activităţile programate în Zilele Porţilor Deschise, care se vor desfăşura la sediul 

Departamentului, Cluj, str. Moților, nr. 26. 

În cadrul acestei acțiuni, Facultatea de Teologie Greco-Catolică propune următoarele 

activităţi, cu scopul de a introduce pe cei interesați în ambianţa de lucru a Departamentului Cluj şi 

familiariza cu viaţa studenţilor noştri. 

 

Nr. 

crt. 

Data Interv

al 

orar 

Locul Activitatea Coordonator 

1.  

Luni  

27 martie 

 

11,00 

– 

13,00 

Facultatea de 

Teologie Greco-

Catolică 

Departamentul 

Cluj, 

str. Moților, nr. 26 

 

Prezentarea şi vizitarea 

Facultăţii de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Cluj 

(săli de curs, capela, 

biblioteca) 

 

Conf. univ. dr. Alin 

Tat 

2. 

 

 

 

Marți 

28 martie 

 

 

 

 

11,00 

– 

13,00 

 

Liceul Greco-

Catolic  

"Inochentie Micu" 

Cluj-Napoca,  str. 

Moților, nr. 24 

 

Prezentarea ofertei 

educaţionale a 

Facultăţii de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Cluj şi a 

posibilităţilor de 

carieră; activităţi de 

orientare profesională 

Lect. univ. dr. pr. 

Florin Bozântan, 

 

Pr. Daniel 

Tintelecan, 

Director, Liceul 

Greco-Catolic  



 dedicate elevilor de 

liceu. 

"Inochentie Micu" 

 

 

3. 

 

Joi 

30 martie 

 

11,00 

– 

13,00 

Seminarul 

Teologic “Sf. Ioan 

Evanghelistul”, str. 

Constantin 

Brâncuşi, nr. 37 

Prezentarea şi vizitarea 

Seminarului Teologic 

“Sf. Ioan 

Evanghelistul”, str. 

Constantin Brâncuşi, nr. 

37 (săli de curs, capela, 

biblioteca) 

Lect. univ. dr. pr. 

Florin Bozântan, 

 

Pr. Călin Bot 

Rector, Seminarul 

Teologic “Sf. Ioan 

Evanghelistul” 

 

4. 

 

Vineri 

31 martie 

 

11,00 

– 

13,00 

Facultatea de 

Teologie Greco-

Catolică 

Departamentul 

Cluj, 

str. Moților, nr. 26 

 

Discuţii pentru 

pregătirea concursului 

de Admitere 2017 la 

Facultatea de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Cluj. 

 

Conf. univ. dr. Alin 

Tat 

5. 

 

 

Marți 

23 mai 

2017 

 

 

11,00 

– 

13,00 

 

Colegiul Național 

Tehnic „Napoca” 

Prezentarea ofertei 

educaţionale a 

Facultăţii de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Cluj şi a 

posibilităţilor de 

carieră; 

Lect. univ. dr. pr. 

Florin Bozântan, 

Lect. univ. dr. pr. 

Marius Furtună 

 

 

La finalul activităţilor, studenţii şi cadrele didactice vor sta la dispoziţia participanţilor pentru 

întrebări şi discuţii. 

 

Programarea de vizite prin telefon 0264-599579; 0729-884590 sau e-mail la adresa: 

gct@ubbcluj.ro 

 

 

 

 

 



Facultatea de Teologie Greco-Catolică, extensia Blaj 

 

Cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel”, care se va desfăşura între 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 

mai - 9 iunie 2017, Departamentul Blaj invită elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar, mai ales 

clasele XI-XII, să participe la activităţile programate în Zilele Porţilor Deschise, care se vor desfăşura la 

sediul Departamentului, Blaj, Piaţa 1841 nr. 1 sau la sediile școlilor partenere. 

În cursul acestor săptămâni, Departamentul Blaj al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică vă propune 

următoarele activităţi, care vor introduce în ambianţa de lucru a Departamentului şi vor familiariza cu viaţa 

studenţilor; prezentări ale ofertei educaţionale ale departamentului în cadrul cărora elevii de liceu vor avea 

posibilitatea să ne cunoască mai bine şi să afle ce înseamnă viaţa de student. 

 

Nr. 

crt. 

Data Interv

al 

orar 

Locul Activitatea Coordonator 

1

. 

Marți  

28 

februarie 

2017 

11,00 

– 

13,00 

Facultatea de 

Teologie Greco-

Catolică 

Departamentul 

Blaj, 

Blaj, Piaţa 1841 

nr. 1 

 

Prezentarea şi vizitarea 

Facultăţii de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Blaj 

(săli de clasă, capela, 

biblioteca) 

Lect. univ. dr. pr. 

Anton RUS  

 

2

. 

Joi  

30 martie 

2017 

11,00 

– 

13,00 

Liceul Teologic  

Greco-Catolic  

Prezentarea ofertei 

educaţionale a 

Facultăţii de Teologie 

Greco-Catolică 

Lect. univ. dr. pr. 

Călin PAȚULEA; 

Pr. Florian GUŢIU; 



Sfântul Vasile cel 

Mare, Blaj, Piaţa 

1849 nr. 3, 0258-

710.129 

mail: lsv.blaj@mai

l.albanet.ro 

Departamentul Blaj şi a 

posibilităţilor de 

carieră; activităţi de 

orientare profesională 

dedicate elevilor de 

liceu 

Director Angela 

Moșneag 0745-

537.245 

Diriginte clasa XII 

3

. 

Miercuri 

17 mai  

2017 

11,00 

– 

13,00 

Colegiul IM Clain, 

Blaj; Str. S. 

Bărnuțiu nr. 2, are 

6 clase a XII-Tel. 

0258-711.208 

mail: 

imc.blaj@mail.alb

anet.ro 

Prezentarea ofertei 

educaţionale a 

Facultăţii de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Blaj şi a 

posibilităţilor de 

carieră; activităţi de 

orientare profesională 

dedicate elevilor de 

liceu 

Lect. dr. pr. Anton 

Rus; 

Director Tomoiagă, 

Adriana Anușcă; 

Prof. Religie 

Andreea Suciu; 

Diriginte clasa XII, 

10 minute la ora de 

religie sau la cl. 

XII profil uman sau 

pedagogic 

4

. 

Joi  

08 iunie 

2017 

11,00 

– 

13,00 

Facultatea de 

Teologie Greco-

Catolică 

Departamentul 

Blaj, 

Blaj, Piaţa 1841 

nr. 1 

 

Consultaţii pentru 

pregătirea concursului 

de Admitere 2017 la 

Facultatea de Teologie 

Greco-Catolică 

Departamentul Blaj 

Lect. univ. dr. pr. 

Călin Pațulea 

 



La finalul activităţilor, studenţii şi cadrele didactice vor sta la dispoziţia participanţilor pentru 

întrebări şi discuţii. Se vor distribui Broşura Facultăţii şi pliante de admitere. 

Programarea de vizite prin telefon 0258-711.440 sau e-mail la adresa: ftgcblaj@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, extensia Oradea 

 

Cu ocazia programului Școala altfel, în perioada 22-26 mai, se organizează Săptămâna 

porților deschise, în care elevi de la liceele Iuliu Maniu, Emanuil Gojdu și Mihai Eminescu din 

Oradea, Avram Iancu din Ștei și Samuil Vulcan din Oradea vor fi oaspeții facultății 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ftgcblaj@yahoo.com


  Facultatea de Teatru și Televiziune 

 

Departamentul de Cinematografie și Media al Facultății de Teatru și Televiziune, 

Universitatea Babeș- Bolyai Cluj- Napoca, vă invită să participați la o serie de prezentări de filme 

de referință și dezbateri pe teme de cultură vizuală, adresate elevilor de liceu. Acest proiect de 

parteneriat cu instituțiile de învățământ este o opotunitate de a dezvolta cultura generală și 

cunostintele de cultură vizuală ale elevilor, atât pe perioada programului Școala Altfel, cât și în 

afara acestuia, în funcție de interesul participanților. Intâlnirile vor avea loc la Facultatea de teatru 

si televiziune, str. Mihail Kogalniceanu Nr4, VINERI de la ora 13.30, la etajul 1, in SALA 43 

(Cinema), dupa un program de inscriere prestabilit. Cei interesați sunt rugați să se înscrie, cel puțin 

cu o saptmână înainte, la următoarele adrese: adriana.florea@ubbcluj.ro sau 

smarandacheligia@gmail.com sau la telefon 0264 590066. 

 

 

 

Facultatea de Teatru și Televiziune, Linia maghiară 

 

 

Toate activităţile propuse pentru programul ŞCOALA ALTFEL, de către Departamentul 

Maghiar de Teatru se desfăşoară în limba maghiară. Datele şi sălile se vor definitiva după 

opţiunile fiecărei şcoli, dat fiind faptul că în liceele clujene cu predare în limba maghiară 

perioada pentru programul Şcoala Altfel diferă, astfel:  

 Brassai - 13-17 martie,  

 Báthory - 27-31 martie,  

 Apáczai  - 15-19 mai, 

mailto:smarandacheligia@gmail.com


 Ghibu – 22-26 mai,  

 Colegiul Reformat 29 mai – 2 iunie,  

 Colegiul Janos Zsigmond 5-9 iunie. 

 

ACTORIE  / SZÍNÉSZET 

 

1. Masă rotundă despre specializarea Actorie (cu participarea studenţilor de la Actorie, anul 

III.), condus de prof. dr. Hatházi András 

 

Kerekasztal-beszélgetés a Színészet szakról  (a III. éves színészhallgatók részvételével), 

vezeti dr. Hatházi András 

 

 

2. Spectacolul anului I. Master Teatru Contemporan, Femeia din trecut (în limba magh.) 

de Roland Schimmelpfennig, regizat de conf. dr. Bodolay Géza (50 minute), în special 

pentru elevii din clasele XI-XII. 

 

Az I. éves mesteri hallgatók előadása (Roland Schimmelpfennig: Nő a múltból), rendezte 

dr. Bodolay Géza docens (50 perc), elsősorban a XI-XII. osztályosok számára. 

 

 

3. Atelier deschis de actorie (cu colaborarea studenţilor de la Actorie anul III. magh.), 

condus de asist. drd. Köllő Csongor (90 minute). 

 

Nyílt óra (workshop a III. éves színészhallgatók részvételével), vezeti drd. Köllő Csongor 

tanársegéd (90 perc) 

 

 

4. Ce facem la Actorie? (prezentarea interactivă a specializării/DMT, şi workshop pentru 

elevi), condus de asist. dr. Szilágyi-Palkó Csaba, director de departament (90 minute). 



 

Mit csinálunk a Színészet szakon? (a szak és a Magyar Színházi Intézet interaktív 

bemutatása, illetve színészi műhelyfoglalkozás a tanulók számára), vezeti dr. Szilágyi-

Palkó Csaba, intézetigazgató (90 perc). 

 

 

5. Spectacolul de animaţie anului III Actorie maghiară Göcs, regizat de lect. dr. Palocsay 

Kisó Kata (50 minute), pentru elevii din clasele IX-XII. 

 

A III. éves színészhallgatók animációs előadása:  Göcs, rendezte dr. Palocsay Kisó Kata 

adjunktus(50 perc), elsősorban a IX-XII. osztályosok számára. 

 

 

TEATROLOGIE / TEATROLÓGIA 

 

Ce este dramaturgia?  

A. Vizionarea şi discuţie deschisă pe baza filmului de animaţie Mátyás, Mátyás  

de Felméri Cecília. 

B. Vizionarea şi discuţie deschisă pe baza scurt-metrajului Mindenki de Deák 

Kristóf (nominalizat la Premiul Oscar 2017). 

Ambele discuţii sunt conduse de asist. dr. Zsigmond Andrea 

 

Mi a dramaturgia?  

A. Felméri Cecília Mátyás, Mátyás című animációs filmjének megtekintése és 

közös elemzése a résztvevőkkel. 

B. Deák Kristóf Mindenki című, Oscar-díjra jelölt kisfilmjének megtekintése és 

közös elemzése a résztvevőkkel. 

Mindkét beszélgetést dr. Zsigmond Andrea tanársegéd vezeti. 


