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Universitatea Babeş-Bolyai integrează astăzi în componenţa
sa 21 de facultăţi, cu 114 specializări nivel licenţă în 6 limbi de
studiu (română, maghiară, germană, engleză, franceză, italiană,
ucraineană) şi peste 260 specializări nivel master. Universitatea
poate fi considerată o instituţie de învăţământ de referinţă cu o
paletă largă de cursuri şi programe educaţionale orientate spre
nevoile societăţii şi ale comunităţii. În acest sens dorim să
asigurăm cadrul potrivit în care dezvoltarea fiecărui participant
prin procesul educaţional din universitate să se realizeze la
standarde înalte şi să răspundă exigenţelor calităţii şi
competitivităţii.

Valori care ne recomandă:  

Tradiţia

Calitatea

Profesionalismul 

Diversitatea

Multiculturalismul

Plurilingualismul    

Având ca obiectiv principal calitatea absolvenţilor
considerăm că vocea partenerilor noştri din economie şi
administraţie rămâne esenţială pentru configurarea realistă a
programelor didactice. În acest sens Universitatea Babeş-Bolyai
se focalizează pe patru puncte principale:

aplicarea Declaraţiei de la Bologna cu accent pe
compatibilizarea programelor şi mărirea competitivităţii
internaţionale;

reorientarea cercetării ştiinţifice şi sporirea valorii
cercetării tehnologice;

crearea de parteneriate reciproc profitabile cu mediul
privat la nivel local, regional, naţional şi european.



În contextul unei economii dinamice considerăm că este
necesară dezvoltarea unui parteneriat puternic între
universitate şi agenţii economici, instituţiile statului şi
organizaţiile non-guvernamentale, cu implicarea activă a
organizaţiilor studenţeşti.

Universitatea îşi exprimă astfel disponibilitatea şi
interesul de a oferi servicii în domeniul cercetării ştiinţifice, al
pregătirii personalului calificat, al pregătirii continue, în cele
mai varii domenii: tehnologie, chimie, fizică, economie, turism,
protecţia monumentelor etc.

În afară de programele educaţionale clasice şi de
cercetarea ştiinţifică fundamentală dispunem de o paletă largă
de oferte care accentuează impactul UBB asupra comunităţii:

A . Consiliere şi dezvoltarea forţei de muncă înalt calificate.
B. Consultanţă în domeniul politic, social şi juridic.
C. Consultanţă în domeniul economico-administrativ.
D. Centre de cercetare ştiinţifică cu impact tehnologic.
E. Sport şi petrecerea timpului liber.
F. Promovarea culturii.
G. Centre de limbi moderne.



A. Consiliere şi dezvoltarea forţei de muncă înalt calificate

Centrul de carieră – organizează târguri de job-uri cu
participarea companiilor importante ce îşi desfăşoară
activitatea în regiune.

Centrul de psihologie cognitivă aplicată - elaborarea de noi
proiecte de cercetare privind aplicaţiile psihologiei cognitive
în educaţie şi sănătate.

Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi
Sănătate Mentală Aplicată – promovează studiile avansate
în psihoterapie şi sănătate mentală aplicată prin programe
postdoctorale de training şi cercetare urmând modelul
practicianului reflexiv.

B. Consultanţă în domeniul politic, social şi juridic

Institutul de cercetări europene – dezvoltă cercetări cu privire
la probleme de interes european şi facilitează accesul la
resurse financiare europene pentru dezvoltare.

Centrul pentru studiul democraţiei - urmăreşte să stimuleze
cunoaşterea teoretică, cercetarea şi educaţia privind
procesele de democratizare din România şi din alte societăţi
în curs de democratizare.

Centrul de studiere a populaţiei – urmăreşte cercetarea
dinamicii şi a structurii populaţiei ţării sau a unor provincii, a
migraţiei interne dar şi a emigrării, a fertilităţii familiei etc.

C. Consultanţă în domeniul economico – administrativ

Centrul de training pentru turism – oferă cursuri de formare
persoanelor care doresc să întreprindă afaceri în acest
domeniu.

Centrul ProInvest - oferă servicii de consultanţă pentru
întocmirea documentaţiei necesare evaluării proiectelor de
atragere a fondurilor europene.

Institutul Virgil Madgearu – oferă consultanţă în afaceri şi
consultanţă pentru a realiza proiecte în parteneriat cu
sectorul public şi privat.



D. Centre de cercetare ştiinţifică cu impact tehnologic.

Institutul de Tehnologie – contribuie la dezvoltarea comunităţii
locale prin oferta specifică universităţii care constă în:
competenţe, expertiză tehnologică, ştiinţifică şi idei
inovatoare.

Institutul de Informatică – coroborează cercetarea în direcţiile
majore ale ştiinţei informatice (ex: Servicii outsourcing şi
colaborǎri cu firme de software).

E. Sport şi petrecerea timpului liber

Parcul Sportiv Universitar “Prof. Dr Iuliu Haţieganu” – se
întinde pe o suprafaţă de 25 ha şi oferă posibilitatea de a face
sport, mişcare sau pur şi simplu o ieşire în natură.

Grădina Botanică – este o instituţie ştiinţifică, didactică şi
educativă ce se întinde pe o suprafaţă de 14 ha, dispunând de
peste 10 000 de specii diferite de plante.

Centrul Arcalia şi Cabana Beliş – sunt locaţii în care se
desfăşoară activităţi precum: simpozioane ştiinţifice,
conferinţe, seminarii, şcoli de vară, etc.

F. Promovarea culturii.

Foyer-ul Colegiului Academic – găzduieşte evenimente
expoziţionale importante.

Auditorium Maximus – sală destinată festivităţilor şi concertelor
cu o acustică remarcabilă.

Muzeul Universităţii, Muzeul de Mineralogie, Muzeul Botanic,
Muzeul de Paleontologie – Stratigrafie, Muzeul Zoologic.

G. Centre de Limbi Moderne

Centrul Lingua – oferă cursuri, teste de competenţă lingvistică
(limbaj general şi afaceri), traduceri.

Centrul Alpha - susţine activităţile de predare, testare, cercetare şi

perfecţionare. Serviciile se adresează atât studenţilor şi angajaţilor

Universităţii Babeş-Bolyai, cât şi altor categorii de solicitanţi din

afara acesteia .



Investind în UBB investeşti în viitor! 

Exemple de investiţii în UBB :
dezvoltarea internship-ului ca formă de activitate practică a

studenţilor;
stabilirea unor study-tours în firmele din zona locală de afaceri;
burse private pentru sprijinirea studenţilor performanţi;
susţinerea UBB în organizarea conferinţelor/simpozioanelor;
propunerea şi finanţarea unor noi programe de cercetare;
iniţierea unor contracte de servicii cu instituţiile de cercetare;
oferirea unor granturi de cercetare;
susţinerea dezvoltării în UBB a unor noi profesuri;
donaţii fizice (proprietate, arta, echipamente);
donaţii financiare;
altele

Exemple de oferte ale UBB :
creşterea vizibilităţii finanţatorului în rândul studenţilor;
apariţia siglei, logo-ului finaţatorului pe materiale

promoţionale;
servicii de specialitate oferite de instituţiile şi centrele UBB;
servicii de consultanţă socială, politică şi juridică;
programe de formare continuă (Life Long Learning);
colaborarea cu institutele de cercetare;
forţă de muncă calificată;
spaţiu pentru organizarea de evenimente, manifestări,

conferinţe.



Rolul donaţiilor e de a asigura suport în dezvoltarea
instituţiilor spre a atinge excelenţa şi nu înspre întreţinere sau
asigurarea cheltuielilor de bază. Donaţiile nu constituie un
substitut pentru alte surse de finanţare şi presupun un
parteneriat între finanţator şi finanţat pe principiul
beneficiilor reciproce. Luăm în calcul exemplele de bună
practică ale universităţilor de succes şi ne conturăm în acest
sens noi direcţii de acţiune ce presupun o platformă de dialog
corespunzătoare, prin crearea atât a conjuncturii cât şi a
disponibilităţii noastre.

Ca urmare invităm liderii din toate arenele care au un
interes real în unul din domeniile descrise anterior să ne
contacteze cu încredere.

staff@staff.ubbcluj.ro  
www.ubbcluj.ro 

Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu,
Nr. 1, 400084, Cluj Napoca

Tel: (00) 40 - 264 - 40.53.00;
Fax: (00) 40 - 264 - 59.19.06
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