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I n perioada 21-25 noiembrie, o delegat ie UBB s-a aflat la Universitatea 

din Ljubljana (Slovenia), pentru a participa la EUTOPIA Week, ala turi de 

alt i parteneri ai aliant ei î n proiectul EUTOPIA-MORE. Astfel de 

sa pta ma ni sunt organizate de doua  ori pe an s i au ca scop reunirea 

tuturor reprezentant ilor universita t ilor aliant ei pentru discut ii aplicate 

pe pachetele de lucru s i pentru dezvoltarea relat iilor internat ionale s i a 

programelor create s i promovate de aliant a . La Ljubljana, Rectorul 

Daniel David a semnat declarat ia EUTOPIA privind incluziunea s i 

acceptarea noilor parteneri globali din Africa, Australia s i Coreea de Sud 

(https://eutopia-university.eu/.../about-us/values-statement). Din  

delegat ie, au mai fa cut parte prorectorii Alexandra Mut iu, Anna Soos, 

Adrian Petrus el, Ba lint Marko , Cristian Litan, Christian Sa ca rea, Neda 

Zoltan, colegii de la Centrul de Managementul Cerceta rii S tiint ifice - 

Alina Marcoci s i Daniela Constantin, reprezentant i ai student ilor, s i 

colegii nos tri Ramona Onciu s i Bogdan Gla van (Biroul Erasmus). 
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I n perioada 21-23 noiembrie, Universitatea Babes -Bolyai a 

primit vizita delegat iei Universita t ii din Strasbourg s i a 

Universita t ii Haute-Alsace. Din delegat ie au fa cut parte 

ata t reprezentant i ai departamentului de coopera ri 

internat ionale ca t s i reprezentant i ai catedrei de limbi 

romanice s i ai patrimoniului cultural universitar. Pe tot 

parcursul vizitei, membrii delegat iei au avut î nta lniri de 

lucru cu numeroase faculta t i, centre s i institute de 

cercetare din cadrul UBB: Centrul de Coopera ri 

Internat ionale, Facultatea de Psihologie s i S tiint e ale 

Educat iei, Facultatea de Chimie s i Inginerie Chimica , 

Facultatea de Litere, Facultatea de Studii Europene, 

Facultatea de S tiint e Politice, Administrative s i ale 

Comunica rii, Facultatea de Biologie s i Geologie, Institutul 

de Cercetare î n Bio-Nano-S tiint e s i laboratoare de 

cercetare din cadrul faculta t ilor. Discut iile au fost 

focalizate pe identificarea de noi oportunita t i de 

colaborare î ntre cele trei institut ii menite sa  promoveze 

multilingvismul, protejarea s i valorificarea patrimoniului cultural s i excelent a î n activitatea de predare s i 

cercetare. 
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I n perioada 17 octombrie – 1 noiembrie, s-a desfa s urat î n 

cadrul Faculta t ii de Litere UBB (Departamentul de Limbi 

s i Literaturi Scandinave) Programul Blended Intensive 

Programme intitulat Scandinavian Intercultural 

Communication, derulat între Universitatea Babes-Bolyai, 

Universitatea din Gdan sk - Polonia, Universitatea Kiel - 

Germania s i Universitatea din Praga – Cehia. Acesta a 

î nceput î n data de 17 octombrie 2022, cu o serie de trei 

cursuri digitale despre traducere, literatura , muzica , 

poezie s i interculturalitate î n spat iul nordic, sust inute de 

profesor emerit Sanda Tomescu Baciu s i conferent iar 

Dreve Roxana-Ema. Cei 34 de participant i invitat i, dintre 

care 25 de student i, au sosit î n Cluj î n perioada 27 oc-

tombrie - 1 noiembrie 2022, unde au participat la s ase 

zile de prelegeri interactive pe teme de limba , literatura  s i 

cultura   norvegiana  s i scandinava , t inute de conferent iar 

Dreve Roxana-Ema, lector Terje Wagener (Norvegia), lec-

tor Ioana-Andreea Mures an s i asistent Diana La t ug. 

I nta lnirile fizice dintre student ii stra ini s i 

student ii Universita t ii Babes -Bolyai au fost 

completate de vizite la Gra dina Botanica , 

Muzeul de Istorie, Parcul Etnografic “Romulus 

Vuia”, zonele istorice ale oras ului, precum s i de 

o excursie î n Turda. Acest schimb de experient a  

a contribuit la extinderea parteneriatelor de tip 

Erasmus+ ale universita t ii noastre s i a dus la o 

mai buna  colaborare î n cadrul departamentelor 

care se ocupa  cu promovarea studiilor de limbi 

s i literaturi scandinave î n Europa.  
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I n perioada 14-18 noiembrie 2022, Ilona 

Dranca  din cadrul Biroului Erasmus+ s i 

Conf. Dr. Luiza Ga ina , coordonator 

departamental la Facultatea de Chimie s i 

Inginerie Chimica , au participat la 

International Week 2022 – organizat de 

ca tre IMT Mines Albi-Carmaux, Frant a. Tema 

evenimentului a fost comunicarea 

interculturala , organiza ndu-se  serie de 

workshop-uri interactive pe aceasta  tema . 

Au fost, de asemenea, prezentate proiecte de 

cercetare ale universita t ii gazda  s i s-au 

purtat discut ii privind extinderea coopera rii 

î ntre UBB s i IMT Mines Albi-Carmaux. 

I n perioada 1-2 noiembrie 2022, colegele din cadrul 

Biroului Erasmus+ au participat la sesiunea de informare 

online organizata  de ca tre ANPCDEFP pentru a prezenta 

ultimele informat ii legate de programul Erasmus+. I n 

perioada 7-9 noiembrie, Dr. Ramona Onciu, coordonator 

institut ional Erasmus+ la UBB, a participat la sesiunea de 

informare organizata  de ca tre ANPCDEFP la Bucures ti, î n 

cadrul ca reia UBB a primit diploma de excelent a  pentru 

contribut ia adusa  la implementarea cu succes a 

Programului Erasmus î n ultimii 25 de ani î n Roma nia. 

I n perioada 7-10 noiembrie 2022, colega noastra  din 

cadrul Biroului Erasmus+, Diana Son, a participat la 

evenimentul „Erasmus world wide” organizat de ca tre 

EACEA. Webinar-ul a prezentat oportunita ţile oferite de 

Programul Erasmus+ privind schimburile de studenţi şi 

personal academic, proiectele de cooperare pentru 

î nva ţa ma ntul superior, sport, educaţie vocaţionala  şi 

formare, mobilita ţi virtuale si pentru cerceta tori. Sesiunile 

au fost organizate pe 2 direcţii, anume prezenta ri ale 

Actiunilor-Cheie urmate de sesiuni de „I ntreba ri şi 

ra spunsuri”. Seminarul a urma rit popularizarea Program-

ului Erasmus+ î n ra ndul organizaţiilor din cadrul ţa rilor 

terţe care nu sunt asociate la program. 
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I n data de 15 noiembrie 2022, colega noastra , Liana Lupu a 

participat î n format online la ERAMSUS FOR ALL – ”First 

Multiplier Event – Is the new Erasmus for all?- Proposals 

towards a more inclusive Erasmus scholarship”, î nta lnire 

organizata  de ca tre Universitatea din Porto, Portugalia. I n 

cadrul evenimentului, au luat cuva ntul Luisa Capitao -

Coordonator al proiectului, reprezentant i ai European 

Students` Union, European University Foundation dar si a 

Comisiei Eurpone – Doamna Svava B. Finsen. Scopul 

proiectului Erasmus4ALL vizeaza  dezvoltarea s i 

implementarea de noi metode pentru sprijinirea 

universita t ilor ce au un numa r redus de student i 

participant i î n mobilita t ile Erasmus, prin propunerea s i 

promovarea unei scheme economice viabile a burselor astfel 

î nca t toti student ii din mediul î nva t a ma ntului superior sa  

poata  sa -s i efectueze o perioada  din student ie î n stra ina tate 

î ntr-una dintre cele 33 de state ale programului. 

I n data de 16 noiembrie 2022, colega noastra  din cadrul 

Biroului Erasmus+, Ilona Dranca , a participat la sesiunea de informare online pentru student ii Asociat iei 

Leonard de Vinci (Frant a) interesat i de oportunita t ile de mobilita t i Erasmus+ la UBB. I n cadrul evenimentului, 

s-au prezentat acordurile Erasmus existente î ntre cele 2 institut ii, precum s i informat ii despre procesul de 

aplicare s i termenele limita . 
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I n data de 17 noiembrie, colegul nostru, Bogdan 

Gla van, a participat la evenimentului Virtual 

International Fair organizat de ca tre partenerii 

nos tri din cadrul Rennes School of Business, 

Frant a. I n cadrul evenimentului, colegul nostru 

a prezentat Universitatea Babes -Bolyai s i 

oportunita t ile pe care le poate oferi student ilor 

din cadrul universita t ii partenere. 

 

I n data de 22 noiembrie 2022, colega noastra  

din cadrul Biroului Erasmus+, Ilona Dranca , a 

participat la Online International Week 2022, 

organizata  de Hochschule fu r Wirtschaft und 

Umwelt Nu rtingen-Geislingen, Germania. 

Colega noastra  a prezentat Universitatea s i 

oportunita t ile oferite student ilor universita t ii 

partenere pentru mobilita t i Erasmus+. 

I n data de 24 noiembrie 2022, colega noastra  din cadrul 

Biroului Erasmus+, Ilona Dranca , a participat cu o 

prezentare a UBB la sesiunea de informare organizata  

online pentru student ii L'e cole pratique des hautes e tudes 

commerciales, Belgia. 
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I n perioada 20-24 noiembrie, s eful biroului Erasmus+, 

Ramona Onciu, î mpreuna  cu Bogdan Gla van, membru al 

biroului Erasmus+, au participat la reuniunea Aliant ei 

Universita t ilor Europene EUTOPIA. Scopul 

reprezentant ilor biroului Erasmus+ î n cadrul reuniunii a 

fost de participa la î nta lnirile ce vizau bugetul s i 

managementul proiectului EUTOPIA. Mai mult, î n cadrul 

s edint elor dintre birourile de relat ii internat ionale ale 

membrilor aliant ei, aces tia au reus it extinderea 

acordurilor pentru mobilita t ile dintre UBB s i membrii 

aliant ei, respectiv au discutat despre posibilitatea realiza rii 

unor viitoare programe intensive mixte comune. 

I n data de 25 noiembrie, colegii nos tri din cadrul Biroului 

Erasmus+, Ramona Onciu s i Bogdan Gla van, au vizitat 

Universitatea Serviciilor Publice din Ungaria. I n cadrul 

vizitei, colegii nos tri au avut î ntrevederi cu membrii 

Departamentului pentru Mobilita t i Internat ionale î n 

vederea discuta rii proceselor de internat ionalizare s i 

facilita rii implementa rii viitoarelor mobilita t i s i programe 

intensive mixte comune. 

I n luna noiembrie 2022, colegele noastre din cadrul 

Biroului Erasmus+ au participat la procesele de select ie 

pentru mobilita t i Erasmus+ sau SEE de studiu, de 

plasament, de predare s i staff training la urma toarele 

faculta t i: Geografie, Teologie Romano-Catolica , Business s i 

Teatru s i Film. 
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I n luna noiembrie 2022, Biroul Erasmus+ a 

negociat s i semnat acordurile generale cu trei 

universita t i din cadrul EUTOPIA: University of 

Ljubljana (Slovenia), CY Cergy Paris University 

(Frant a) s i University of Gothenburg (Suedia). 

De asemenea, au fost resemnate, extinse sau 

semnate acorduri Erasmus+ cu urma toarele 

universita t i: 

Austria: Catholic Private University Linz 
Belgia: IHECS, Ghent University 
Bulgaria: Sofia University St Kliment Ohridski 
Finlanda: University of Turku 

Frant a: University of Lorraine, University of Poitiers, 
Savoy Mont Blanc University, University of Rennes 1 

Germania: Chemnitz University of Technology, Osnabru ck 
University, Free University of Berlin, TU Dortmund 
University 

Grecia: University of Ioannina, University of Macedonia 
Italia: Universita  per Stranieri di Perugia 
Macedonia: University For Information Science and 

Technology St. Paul the Apostle Ohrid 
Nigeria: University of Port Harcourt 
Portugalia: University of Porto 
Ungaria: Episcopal Theological College of Pe cs, Apor 

Vilmos Catholic College, Gal Ferenc University 
Slovacia: School of Economics and Management of  Public 

Administration in Bratislava 
Spania: University of La Rioja, University of Murcia, Pablo 

de Olavide University, Escuela Superior de Arte 
Drama tico de Co rdoba, University of A Corun a 

Turcia: Istanbul Rumeli University, Aksaray University, 
Hitit University, Kirikkale University 
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Seminar de orientare dedicat studenților din țări terțe, înmatriculați la programe de licență/

masterat (29 noiembrie 2022) 

Eforturile constante s i consistente ale echipei Biroului pentru Mobilita t i s i student i internat ionali de cres tere 

a numa rului de student i din t a ri tert e au condus la o diversificare fa ra  precedent a t a rilor de provenient a  a 

acestora. Ne bucura m sa  constata m ca  interesul candidat ilor din anumite t a ri ra ma ne constant, î nsa  suntem 

ma ndri ca  implicarea s i profesionismul echipei care lucreaza  pentru recrutarea student ilor stra ini are 

rezultate vizibile, ata t î n ceea ce prives te numa rul de candidat i admis i la studii, ca t s i al t a rilor de origine. I n 

prezent, candidat ii admis i la studii î n cadrul Universita t ii noastre provin din 72 t a ri, de pe 6 continente. 

An de an, din interact iunea cu student ii de diferite nat ionalita t i, avem posibilitatea de a î nva t a lucruri noi 

despre respectivele culturi s i sistemele lor educat ionale, lucru care contribuie semnificativ la dezvoltarea 

serviciilor oferite student ilor internat ionali. Biroul pentru Mobilita t i s i student i internat ionali recunoas te 

dificultatea tranzit iei acestora, fiind cons tient i de multitudinea fat elor pe care aceasta le presupune. Este un 

nou î nceput ata t din punct de vedere educational, ca t s i socio-cultural. Aceasta  experient a  poate fi ata t 

emot ionanta , ca t s i, uneori, coples itoare. Materialele informative realizate (Freshman’s Guide și On Campus 

Accomodation Booklet)) sunt utile, însă impactul dialogului direct este incontestabil. Acesta este unul dintre 

motivele pentru care am considerat oportuna  organizarea unui seminar de orientare personalizat, î n funct ie 

de nevoile sesizate. Scopul nostru este sa  sprijinim s i sa  va  î mbuna ta t im tranzit ia s i integrarea student ilor 

internat ionali, prin furnizarea de informat ii esent iale despre responsabilita t ile privind imigrarea, o 

introducere î n comunitatea UBB, oportunitatea de a cunoas te alt i student i roma ni s i internat ionali, de a 

descoperi drepturile s i obligat iile pe care le au din punct de vedere academic, modalitatea de funct ionare a 

platformelor precum academic info, moodle, detalierea sistemului de credit, pentru a aminti ca teva dintre 

aspectele importante. 

Le mult umim invitat ilor nos tri, pentru acceptul de a participa la seminarul de orientare: doamna Conf. dr. 

Irina Iulia Salant a  (Facultatea de S tiint e Economice s i Gestiunea Afacerilor), doamna Conf. dr. Delia Flanja-Pop 

(Facultatea de Studii Europene), doamna Conf. dr. Ioana Sonea (Facultatea de Litere), doamna Daciana Popa 

(reprezentant student i), domnul Ciprian Ta mas  (Serviciul pentru Imigra ri al Judet ului Cluj s i domnul 

Hmoudah Mustafa (doctorand, Facultatea de S tiint a s i Ingineria Mediului).  

Sesiunea de î ntreba ri s i ra spunsuri a contribuit, de asemenea, la clarificarea anumitor aspecte legate de 

integrarea student ilor din t a ri tert e î n ra ndul comunita t ii academice a UBB. 

Spera m ca acest eveniment sa  contribuie la obt inerea unor rezultate favorabile pentru student ii nos tri 

internat ionali. 
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Ziua Națională 2022- „Țara noastră are, înainte de toate, o datorie: aceea de a munci. Munca 

adevărată și spornica nu se poate face decât prin solidaritate națională.” – Nicolae Iorga 

Ziua Nat ionala  reprezinta  un prilejul ideal de a remomora momente cruciale din drumul forma rii nat iunii 

roma ne, as a cum o cunoas tem asta zi s i a de manifesta aprecierea vizavi de sacrificiile celor care au luptat 

pentru realizarea Uniunii nat ionale. Este momentul de sa rba toare care ne permite sa  î i familiariza m pe 

student ii s i pe cadrele didactice din stra ina tate cu o parte importanta  a istoriei Roma niei. Astfel, birourile 

Erasmus+ s i Mobilita t i s i Student i Internat ionali s i-au unit fort ele pentru a organiza un eveniment unic, de 

î nalta  t inuta  academica  s i culturala . Celebrarea Zilei Nat ionale a Roma niei a avut loc mart i, 29 noiembrie 

2022, î n sala Auditorium Maximum, fiind prezente aproximativ 250 de persoane. React iile de apreciere ale 

audient ei, aplauzele s i za mbetele acestora s-au manifestat pe parcursul î ntregii seri. Am avut parte de 

momente de delectare intelectuala , î n care am avut bucuria de a ne afla detalii inedite legate de celebrarea 

zilei nat ionale a Roma niei î n diferite etape istorice, informat ii atent selectate s i cu ma iestrie narate de ca tre 

Vlad Onaciu. Un alt moment deosebit al serii l-a constituit spectacolul de dansuri populare, sust inut de 

Ansamblul „Mugurelul”, care i-a familiarizat pe oaspet i cu aspecte legate de tradit iile roma nes ti. Atmosfera a 

devenit incendiara  î n momentul î n care audient a a fost invitata  sa  se ala ture Horei incinse de membrii 

ansamblului. Seara s-a î ncheiat cu un deliciu culinar, care a î nca ntat papilele gustative ale invitat ilor. O seara  

memorabila  care va ra ma ne cu sigurant a  î n memoria participant ilor. 

I ncurajat i de reus ita evenimentului, ne propunem ca acesta sa  fie primul din seria de activita t i organizate î n 

acest an universitar. Proactiv, contribuim activ la crearea unei comunita t i unite s i puternice, ca ci suntem o 

î ntreaga  lume î ntr-o singura  universitate. 
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Târguri de recrutare studenți internaționali 

Luna noiembrie a fost o luna excelenta  pentru promovarea ofertei educat ionale a Universita t ii noastre. Biroul 

Mobilita t i s i Student i Internat ionali a lucrat intensiv pentru a reprezenta Universitatea la cel mai inalt nivel in 

diverse tari din Asia si Africa. Astfel, in perioada 5-6 noimebrie 2022, a avut loc ta rgul educat ional ava nd ca 

arie de acoperire teritoriala  Indonezia, eveniment organizat î n format online de ca tre European Higher 

Education Fair. Cu prilejul î nta lnirii s i discut iilor virtuale cu posibilii candidat i la studii la Universitatea 

noastra , am descoperit interesul acestora fat a  de domeniile de studiu ale s tiint elor exacte, î n special 

Informatica  s i Inginerie. Dincolo de oportunitatea de a prezenta oferta noastra  actuala , aceste interact iuni 

sunt benefice pentru a î nt elege dinamica intereselor potent ialilor student i, î n vederea adapta rii ofertei. I n 

cadrul acesstui eveniment, Domnul Director al Centrului de Coopera ri Internat ionale, Prof. univ. dr. Sergiu 

Mis coiu, a fost invitat sa  sust ina  un webinar intitulat Affordable and High Quality Education in Europe, î n care 

a explicat avantajele efectua rii studiilor la cea mai veche s i mai performanta  universitate din Roma nia. 

Domnul Director a evident iat, printre altele, cadrul multicultural primitor de la Universitatea noastra , 

asistent a s i suportul oferit student ilor internat ionali, costurile avantajoase raportate la calitatea î nalta  a 

educat iei. Cataloga m activitatea ca un mare succes s i adresa m mult umiri organizatorilor pentru oportunitatea 

prezentata . 

Târg recrutare studenți A2 Fairs - Fall 2022 Turkey, Istanbul, Turcia 

I n perioada 12-14 noiembrie 2022, colegele noastre Carmen T a gs orean s i Corina Todea au prezentat oferta 

academica  a Universita t ii Babes -Bolyai la ta rgul de recrutare A2 Fairs - Fall 2022 Turkey din Istanbul, Turcia. 

Pe durata celor 3 zile ale ta rgului, organizat ata t pe partea europeana  ca t s i pe partea asiatica  a oras ului 

Istanbul, standul universita t ii a fost vizitat de un numa r de peste 300 potent iali candidat i. Domeniile de 

interes ale vizitatorilor au fost: inforrmatica , limbi stra ine, studii economice, inginerie, psihologie, biologie, 

sa na tate publica , s tiint e politice. Pe durata ta rgului a fost î nregistrat un material video despre UBB, cu o 

durata  de 2 minute, care va fi disponibil pe canalul Youtube. Universitatea Babes -Bolyai a fost singura 

universitate din Roma nia prezenta  la acest eveniment. 
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Târguri de recrutare studenți internaționali 

Africa High School Session – November 2022 

I n data de 10 noiembrie 2022 Biroul Mobilita t i s i Student i Internat ionali a participat la ta rgul online Africa 

High School Session, organizat de FPP Edu Media î n special pentru elevii din clasa a 12-a din t a ri africane, 

precum Nigeria, Guinea, Camerun, Namibia, Gambia. La standul virtual al universita t ii s-au conectat 24 de 

vizitatori, s i ne-au î ntrebat despre oferta academica  s i procedura de î nregistrare. La acest eveniment 

organizatorii au oferit trei burse î n valoare de 1000 USD pentru vizitatorii cei mai activi, motiva nd î n as a fel 

pe vizitatori sa  intra  pe chat s i sa  puna  î ntreba ri. Bursele vor fi acordate persoanelor norocoase, î n cazul î n 

care ele vor fi admise s i inscrise la studii. Dupa  eveniment am obt inut datele de contact a celor 24 de persoane 

care ne-au vizitat standul. 

Târg de recrutare Casablanca, El Jadida, Maroc  

I n perioada 24-26 noiembrie 2022 am continuat activita t ile de recrutare prin participare la ta rgurile 

organizate de A2 Fairs î n Casablanca s i El Jadida, Maroc. Colegele noastre Diana Cosma s i Feje r Anna au avut 

ocazia sa  se î nta lneasca  cu potent iali student i s i pa rint ii lor, sa  le prezinta  oferta academica , beneficiile oferite 

de UBB s i oras ul Cluj. I n timpul ta rgului universitatea a colaborat cu o traduca toare locala , care a discutat cu 

pa rint i s i elevi î n limba araba , respectiv ne-a ajutat sa  î nt elegem mai bine sistemul educat ional din Maroc s i 

obiceiurile elevilor de a alege o institut ie de î nva t a ma nt din stra ina tate.La aceste evenimente ne-au vizitat s i 

agent ii de recrutare student i stra ini î n vederea negocierii unui contract de colaborare pentru promovarea 

ofertei educat ionale UBB î n Maroc. Pe durata s ederii, colegele noastre au fa cut s i vizite la trei s coli 

internat ionale din Casablanca: Al Yassamine College, Charif Idrissi and Sanaa College, unde au avut loc 

dialogur productive cu elevii din clasele terminale. 
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Cadre didactice care sprijină activ internaționalizarea 

Prof. habil. dr. ing. GRAZIELLA LIANA TURDEAN 

Director Departament de Inginerie Chimica  

Afiliere: Facultatea de Chimie s i Inginerie Chimica  

 

Ca nd spui “inginer chimist” te ga ndes ti la instalat ii, reactoare, ventile, robinete, utiliaje de tot felul, fum, toxicitate, 

poluare, pericol, calcule matematice s i multa  reponsabilitate. S i toate acestea sunt adeva rate, reale s i uneori 

imprevizibile. Dar totul este mult mai us or ca nd se lucreaza  î n echipa , iar daca  î n era globaliza rii, vorbim de parteneri 

internat ionali care provin din sisteme educat ionale apropiate sau foarte diferite, atunci vorbim despre surse de 

inspirat ie autentice care contribuie la un echilibru al valorilor s i al progresului, iar totul devine mult mai concurent ial,  

performant s i interesant. Dupa  terminarea studiilor post-doctorale, adica  dupa  anul 2004, am î nceput sa  particip la 

act iunile de internat ionalizare ale UBB, care, la acel moment, erau relativ incipiente. I n acest context, ala turi de alt i colegi 

mai experimentat i, am î nceput activitatea de î ndrumare a student ilor care veneau, pentru ca teva luni, î n laboratoarele 

„Centrului de Cerceta ri î n Electrochimie s i Materiale Neconvent ionale” din cadrul Departamentului de Inginerie Chimica , 

î n baza unor acorduri de colaborare bilaterale (CEEPUS, DAAD s i altele), de exemplu, cu Universitatea din Vars ovia 

(Polonia), Universitatea Ss. Cyril s i Methodius din Skopje (Macedonia), Universitatea din Prishtina (Kosovo), IUT Rouen 

(Frant a) sau Universitatea din Rennes, (Frant a). Unele dintre aceste colabora ri, de exemplu, cea cu IUT Rouen (Frant a), 

continua  s i asta zi. Intensificarea act iunilor desfa s urate prin programul Erasmus s i Erasmus+ au dus la stabilirea de 

contacte, ata t cu universita t i europene, cum ar fi cele din Pisa, Cagliari, Messina (Italia), Barcelona (Spania) s i Lisabona 

(Portugalia), dar s i cu cele din Asia (HaNoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam s i Al-Farabi Kazakh 

National University, Almaty, Kazakhstan) sau America de Sud (Escuela Superior Polite cnica de Chimborazo - ESPOCH, 

Ecuador). Beneficiile acestor colabora ri nu au fost numai de ordin profesional, des i acestea au fost preponderente, dar 

ele au deschis noi orizonturi de cunoas tere, au creat punt i î ntre civilizat ii, culturi, limbi, tradit ii s i obiceiuri, permit a nd 

stabilirea de prietenii peste granit e s i oceane, cu ecouri care au sta rnit curiozitatea î n lumea student easca . Astfel, 

acordurile de colaborare bilaterala  semnate cu universita t ile din Kazakhstan, Vietnam s i Ecuador, nu au ra mas doar 

documente î ntr-un dosar, ci au permis tinerilor student i, masteranzi s i doctoranzi din aceste t a ri sa  lucreze î n 

laboratorele UBB, ca te trei luni pa na  la un an, î n funct ie de nivelul studiilor pe care le urmau aces tia. O alta  experient a  

bogata  î n emot ii a fost cea a primirii bursierilor „Eugen Ionescu” girat i de Agent ia Universitara  pentru Francofonie (AUF) 

s i UBB, prin intermediul ca rora au fost descoperite cultura, tradit iile s i mentalita t ile continentului african. Dincolo de 

dimensiunea profesionala  cu limbaj pur tehnic, de specialitate, toate î nta lnirile fie î n t ara de origine, fie aici î n UBB, 

trebuie sa  recunosc, au la sat amprente asupra personalita t ii mele, au constituit experient e de viat a  s i mi-au permis sa  

cunosc oameni adeva rat i s i sa -mi fac prieteni valoros i, ca rora le mult umesc. Consider ca  internat ionalizarea, o constanta  

a strategei UBB, este o adeva rata  “poarta  spre educat ie s i cultura ”, care deschide noi orizonturi pentru mediul academic 

s i contribuie la progresul societa t ii. 
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Team-building, 24 nov 2021. De la stânga spre dreapta: prof. 

dr. ing. Graziella Liana TURDEAN, lect. dr. Carmen Ioana Fort, 

asist. dr. Nicoleta Cotolan, drd. Farell X (Măroc), drd. Noemi 

Farkas, drd. Juan Hidalgo Viteri (Ecuador, bursier al statului 

român), drd. Ali Sanou (Coasta de Fildeș, bursa „Eugen 

Ionescu”-AUF), drd. Alexandra Belcovici (Rep. Moldova, 

bursiera statului român), conf. Dr. Ing. Liliana Bizo, conf. Dr. 

Ing. Reka Barabas. 

ESPOCH, Iunie 2017, la semnarea acordului bilateral. De la stânga 

la dreapta: dr. ing. Byron VACA, rector ESPOCH, dr. ing. Hannibal 

BRITO MOINA, decan Facultatea de științe ESPOCH, prof. dr. eng. 

Graziella Liana TURDEAN, director Departamentul de Inginerie 
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Facultăți 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului 

Ziua cerceta torului din Roma nia! I n cadrul 

proiectului ”The Green Deal – Research 

Communication to Communities”, Facultatea de 

S tiint a s i Ingineria Mediului lanseaza  o  activitate 

de tip Citizen Science pentru determinarea 

calita t ii apei de ba ut din surse alternative 

(fa nta ni s i izvoare). Activitatea propusa  

publicului larg, î n cadrul proiectului ReCoN-nect 

– The Green Deal – Research Communication to 

Communities urma res te investigarea, prin 

aportul s i implicarea populat iei, a calita t ii apei î n 

600 de surse alternative folosite pentru apa  de 

ba ut (fa nta ni private s i izvoare), localizate î n 

judet ele Cluj s i Bistrit a-Na sa ud. I n acest scop, cu 

ajutorul unor kit-uri, vor fi ma surat i 10 

parametri de calitate ai apei s i anume: pH, 

alcalinitate, clor, duritate totala , fier, nitrat i, 

nitrit i, cupru, plumb s i fluoruri. 

I n perioada 15-17 noiembrie au avut loc doua  workshop-

uri de consultare î n Ca mpeni s i Baia de Aries , î n cadrul 

proiectului „Monitorizarea problemelor de mediu cu 

ajutorul Informat iilor Geografice Voluntare prin 

implicarea comunita t ilor locale” (EcoVoce). Proiectul 

EcoVoce propune dezvoltarea unei aplicat ii mobile 

pentru monitorizarea problemelor de mediu direct de 

ca tre comunita t ile locale s i este implementat de un grup 

de cerceta tori ai faculta t ii noastre. La cele doua  workshop

-uri au participat reprezentant i ai Prima riei Oras ului 

Ca mpeni, Prima riei Oras ului Baia de Aries , ai Ga rzii de 

Mediu Alba, ai Sistemului de Gospoda rire a Apelor Alba, 

ai ONG-urilor de mediu locale, ai serviciului de 

salubritate, ai mass-media, ai asociat iilor de pescari s i de 

cresca tori de animale, ca t s i membri ai comunita t ii locale. 

Participant ii au testat prima versiune a aplicat iei EcoVoce 

s i au oferit feedback constructiv despre î mbuna ta t irea 

aplicat iei pentru a ra spunde ca t mai bine nevoilor locale, 

î nainte ca aceasta sa  fie lansata  oficial î n prima vara 

anului viitor. 

Facultatea de Matematică și Informatică 

I n 10 s i 11 decembrie, Societatea Hermes organizeaza  

evenimentul Destresiune dedicat exclusiv student ilor din 

anul I ai faculta t ii; participant ii s i profesorii vor fi implicat i 

î ntr-o serie de activita t i desfa s urate î ntr-un cadru semi-

formal. 

Joi, 24 noiembrie 2022 Facultatea de Matematica  si 

Informatica  din cadrul Universita t ii Babes -Bolyai a participat, 

î n calitate de partener, î n cadrul proiectului TDIH (https://

transilvaniadih.ro/) la evenimentul Exploratorium de 

Digitalizare – Hackathon de Validare Inovativă. Evenimentul a 

avut loc la Centrul Regional de Excelent a  pentru Industrii Creative (CREIC). Proiectul TDIH, cofinant at de ca tre 

Comisia Europeana  prin Programul Europa Digitala , se desfa s oara  pe 3 ani, cu posibilitate de prelungire 

pentru alt i patru ani. Proiectul se adreseaza  beneficiarilor IMM-uri care doresc sa  î s i transforme compania din 

punct de vedere digital. Coordonatorul proiectului este Transilvania IT Cluster, iar pe la nga  UBB, î n calitate de 

parteneri sunt s i: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, UMF Iuliu Hat ieganu Cluj-Napoca, National Institute 

for R&D of Isotopic and Molecular Technologies s i compania Hygia Consult. 

I n perioada 1-3 decembrie 2022, î n cadrul Faculta t ii de Matematica  s i Informatica , s-a desfa s urat 

workshop-ul dedicat memoriei Prof. dr. Gabriela Kohr: Geometric Function Theory in Several Complex 

Variables and Complex Banach Spaces. 

I n 23 noiembrie, a avut loc prezentarea Evaluate and Improve Learning Experiences in CS, sust inuta  de Dr. 

Julie Henry s i Fanny Boraita (Univ. of Namur), î n cadrul grantului ELEVATOR.  

https://noapteacercetatorilor.cest.ro/
https://noapteacercetatorilor.cest.ro/
https://noapteacercetatorilor.cest.ro/
https://transilvaniadih.ro/
https://transilvaniadih.ro/
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Facultăți 

Facultatea de Litere 

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate organizează 

Festivalul de teatru fonetic în limba engleză: Accents and 

Dialects - English Language Over the Planet. 

I n 24 noiembrie, a fost sa rba torita  Ziua Internat ionala  a 

Profesorilor de Franceza . O dupa -amiaza  dedicata  celor 

care predau, î nvat a  s i promoveaza  limba franceza  prin 

profesia lor, ala turi de invitat i deosebit i din institut ii 

educativ-culturale francofone s i din comunitatea francofona  

de afaceri din Cluj, profesori, absolvent i s i actuali student i 

LMA. 

Departamentul de Limbi și Literaturi Scandinave a 

organizat î n 8 decembrie Julefest - sărbătorirea Crăciunului 

nordic, în cadrul căruia se vor cânta colinde neorvegiene și 

finlandeze. 

Cercul de Poezie Nordica  DiktLek din cadrul 

Departamentului de Limbi si Literaturi Scandinave a 

organizat î n 25 noiembrie 2022 o conferint a  cu tema 

Språket: upprättandet av ett förhallande till verkligheten, în 

cadrul ca reia s-a discutat despre traducerea 

operei Anima de Brigitta Trotzig. Evenimentul a fost 

coordonat de Lect. Raluca-Daniela Duinea s i î l l-a avut ca 

invitat pe traduca torul american Brad Harmon. Brad 

Harmon este doctorand la Universitatea Johns Hopkins, 

unde scrie o teza  despre inspirat ia literara  puternic 

resimt ita  î n poezia nordica  s i germana  dupa  Novalis. El 

traduce texte literare din suedeza , norvegiana , daneza , 

feroeza  s i germana  î n limba engleza . Moderatorii î nta lnirii 

au fost Conf. Roxana Ema Dreve s i Asist. Diana La t ug. 

Echipa editoare a Enciclopediei imaginariilor din Roma nia. 

Vol. I-V, Ed. Polirom, coordonata  de Prof. Corin Braga a 

primit premiul „Titu Maiorescu” al Muzeului Nat ional al 

Literaturii Roma ne. 

Prof. Odette Blumenfeld (Univ. Al.I.Cuza, Ias i) a sust inut o prelegere despre teatrul feminist american, î n 

cadrul Gender Equity Symposium, î n 29 noiembrie. 

Centrul de Cercetare a Romanului Anglofon Modern s i Departamentul de Limba s i Literatura Engleza  au 

organizat î n 8 decembrie prelegerea Between the Acts: Virgina Woolf’s Swan Song and Her ”Long 1930s”, 

sust inuta  de Prof. Se llei No ra, visiting professor de la Univ. din Debrecen. 

I n 29 noiembrie, Centrul Metacritic pentru Studii Literare Avansate a organizat un colocviu exploratoriu î n 

care au fost prezentate patru proiecte de excelent a  aflate î n implementare, printre care s i proiectul PCE 

UEFISCDI Worlding (Semi)Peripheral Literatures desfa s urat î n cadrul Faculta t ii de Litere sub coordonarea 

doamnei Prof. Mihaela Ursa. 
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Facultăți 

Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor 

O studenta  FSEGA a ca s tigat  competit ia 

regionala  Test your CFO skills , organizata  de 

ACCA pentru student ii din Europa de Sud-Est. 

O echipa  de student i, reprezenta nd FSEGA, a 

ca s tigat premiul I al competit iei internat ionale 

de studii de caz Business and Management Case 

Comeptition 2022, găzduită de Universidad 

Panamericana î n oras ul Guadalajara, Mexic. 

Student ii FSEGA au ca s tigat premiul I al 

comeptit ie internat ionale de studiu de piat a  

ga zduita  de o universitate din Elvet ia. 

Cerceta torii FSEGA au obt inut Premiul AFER 

pentru cel mai bun articol s tiint ific din domeniul 

economic, î n 2022. 

I n 15 decembrie, va avea loc Cluj Economics and 

Business Seminar Series, ava ndu-l ca invitat pe 

James Hazy. 

I n 14 decembrie, are loc spectacolul 

caritabil de Ca riun Care-i fruntea?, ed. a 

XV-a. 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor 

I n 8 decembrie, a avut loc Pythoniada: workshop de 

init iere î n prelucrarea datelor î n Python. 

Facultatea de Teatru și Televiziune 

I n 24 noiembrie, a fost organizat atelierul de bune practici, 

tips & tricks: Educația și expresia vorbirii scenice, cu exerciții 

destinate î nt elegerii felului î n care funct ioneaza  vocea s i 

rostirea, prin abordarea procesului de respirat ie s i de 

î nca lzire a mecanismelor de articulare. 

Facultatea de Studii Europene 

I n zilele 9-10 decembrie, a avut loc decernarea premiului 

ICDE Roma nia Europeana  2022 E.S. Maia Sandu - 

Pres edintele Republicii Moldova, î n cadrul evenimentului 

intitulat Europa dupa  ra zboiul din Ucraina. 

I n 24-25 noiembrie, a avut loc worksho-ul anglo-german 

Historians in/on Totalitarianism. 

I n 18 noiembrie, Dr. Jarosław Pietras (visiting scholar la 

Wilfried Martens Centre for European Studies) a sust inut 

prelegerea Navigating the Carbon Border Adjustment 

Mechanism: The Dangers of Non-Compliance and 

Circumvention. 

Facultatea de Istorie și Filosofie 

I n 9 decembrie, a avut loc prezentarea ca rt ii Microistorii 

din Dacia romană, de dr. Rada Varga. În cadrul aceleiași or-

ganiza ri, au fost sust inute prelegerea Diplomele militare de 

la Ibida. Considerații istorice, susținută de Prof. Lucrețiu Mi-

ha ilescu-Ba rliba (Univ. Al.I. Cuza, Ias i) s i prelegerea ArGIS 

pentru cartarea mobilității veteranilor în provincia Moesia 

Superior, susținută de Dr. Ana Honcu (postoctoral advanced 

fellow DigiHUBB). 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

Antropologul Juan F. Gamella, profesor la Universitatea din 

Granada (Spania) a fost invitatul special al seminariului de 

cercetare DICE-ROMA organizat de ISPMN î n colaborare cu 

Facultatea de Sociologie s i Asistent a  Sociala , î n 9 

decembrie. Profesorul Gamella a t inut o prelegere cu titlul 

Kris in the digital era. Transnational conflict resolution in a 

Romanian Roma diaspora. 
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Facultăți 

Facultatea de Studii Europene 

Facultatea de Studii Europene are pla cerea de a va  invita la lansarea Centrului de excelent a  Jean Monnet 

(Erasmus+) din cadrul proiectului cu titlul Cres terea rolului UE î n consolidarea rezilient ei democratice locale 

î n Moldova s i Serbia – DREMS/ Enhancing EU’s role in consolidating local democratic resilience in Moldova 

and Serbia – DREMS. 

Proiectul este finant at de ca tre Comisia Europeana , prin Programul ERASMUS+ Jean Monnet - Centru de 

excelent a /Jean Monnet Centre of Excellence s i va fi implementat de ca tre Facultatea de Studii Europene, î n 

perioada noiembrie 2022 – octombrie 2025. 

Obiectivele s i activita t ile proiectului propun dezvoltarea de ma suri de impulsionare a implica rii mediului 

academic î n procesul de consolidare a rezilient ei democratice a UE î n Republica Moldova s i Serbia, de creare 

de instrumente personalizate pentru consolidarea rezilient ei democratice ajustate la specificul nat ional al 

celor doua  t a ri s i promovarea transferului cognitiv s i a practicilor de rezilient a  democratica  la nivelul 

academic s i al societa t ii civile din Roma nia, Republica Moldova s i Serbia. 

Evenimentul de lansare va avea loc vineri, 16 decembrie 2022, de la ora 11:00, î n format hibrid, fizic î n Sala 

Robert Schuman a Faculta t ii de Studii Europene s i online: https://zoom.us/j/93680527509 

Date de identificare ale proiectului: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH: 101085517/DREMS 

Manager de proiect: Adrian Gabriel CORPA DEAN 

Beneficiar: Universitatea Babes -Bolyai 

Valoare totala  proiect: 125.000 euro 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

Departamentul de Comunicare, Relat ii Publice s i Publicitate a aniversat 20 de ani de existent a . I n perioada 

22-24 noiembrie 2022, sub titlul „Sa rba torim comunicarea de peste 20 de ani”, se vor desfa s ura o serie de 

evenimente prin care cei 20 de ani de S coala  de Comunicare de la UBB vor fi sa rba torit i cu trei zile de 

workshopuri s i discut ii interesante. Absolvent i de Comunicare s i PR, din toate generat iile, se î ntorc la FSPAC 

pentru a î mpa rta s i experient ele lor profesionale cu actualii student i. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

I n cadrul seriei de conferint e online, î n 6 decembrie, s-a organizat Historia Ecclesiastica - direcții actuale de 

cercetare în istoriografia bisericească, avându-l la invitat pe Prof. Dr. Paul Brusanowski cu prelegerea 

Principiile Statului organic șagunian și modul de aplicare a lor în viața bisericească din Transilvania între anii 

1868-1925. 

Universitate 
Cf. https://news.ubbcluj.ro/ 

Pres edintele European Cancer Organisation pentru perioada 2023- 2026 va fi Conf. Csaba L. De gi, acesta fiind 

votat î n cadrul alegerilor organizate î n preambulul ECO Summit 2022. Csaba L. De gi este conferent iar 

universitar abilitat la Facultatea de Sociologie s i Asistent a  Sociala  a Universita t ii Babes -Bolyai din Cluj-Napoca 

s i asistent social principal cu atestat de libera  practica . I n cadrul UBB, conf. dr. Csaba L. De gi coordoneaza  s i 

Subsect iunea V.2. de Biomedical Ethics/Social Medicine & Health din cadrul UBB School of Health. 

https://news.ubbcluj.ro/
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I n 29 nov., î n incinta laboratoarelor amenajate de la CREIC (Centrul Regional de Excelent a  pentru Industrii 

Creative), folosind noua facilitate amenajata  prin proiectul PFE-550-UBB a fost organizat un colocviu 

exploratoriu î n care au fost prezentate patru proiecte de excelent a  aflate î n implementare î n cadrul ret elei 

multinivelare din cadrul S colii de S tiint e Umaniste s i Arte, UBB. Proiectele prezentate au fost: 

1. Alexandra Baneu, Center for Medieval and Ancient History, Note-taking and Notebooks as Channels of 
Medieval Academic Dissemination across Europe (ERC) 

2. Luminit a Duma nescu, Centre for Population Studies, Transylvanian Health Database: a Digital Tool for 
Social history (PCE) 

3. Emanuel Modoc, Metacritic Center for Advanced Literary Studies, Worlding (Semi)Peripheral 
Literatures. A Systems Analysis (PCE) 

4. Nicoleta Branis te, Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies, Modele alternative de 
infrastructuri culturale – Laboratoare ale unui viitor 

I n 24 nov., a fost publicat Metaranking-ul Universitar 2022, î n baza datelor disponibile î n ranking-urile 

internat ionale ale universita t ilor; Metarankingul Universitar reunes te principalele rankinguri internat ionale 

ale universita t ilor, oferind o imagine mai stabila  asupra performant ei unei universita t i, dincolo de 

performant ele potent ial î nta mpla toare/fluctuante î n anumite rankinguri specifice. Pentru al VII-lea an 

consecutiv, Universitatea Babes -Bolyai se claseaza  pe primul loc î ntre universita t ile roma nes ti. 

Peste 170 de persoane s-au prezentat pentru a dona sa nge î n ultima zi a campaniei „Donăm împreună, UBB dă 

startul!”, init iata  de Direct ia Comunicare s i Relat ii Publice din cadrul Universita t ii Babes -Bolyai. Printre 

partenerii care s-au ala turat init iativei UBB se numa ra : Centrul Regional de Transfuzie Sanguina  Cluj, 

Consiliul Student ilor din Universitatea Babes -Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizat ia Student ilor din 

Universitatea Babes -Bolyai (OSUBB) s i  Universitatea Cluj. 

Ca urmare a colabora rii stra nse dintre autorita t ile locale din Arad s i Cluj-Napoca, Universitatea Babes -Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) a acceptat invitat ia s i propunerea acestora de a dezvolta programe proprii utiliza nd 

infrastructura Universita t ii de Vest „Vasile Goldis ” din Arad (UVVG), o universitate comunitara  î n care sunt 

implicat i ca fondatori s i autorita t ile locale, cu scopul principal de a î nta ri mediul academic ara dean s i de a 

î nta mpina nevoile comunita t ii locale. I n acest sens, î n 7 noiembrie 2022, la Arad, î n prezent a autorita t ilor 

locale din Arad s i Cluj-Napoca, a fost semnat Cadrul general de colaborare î ntre UBB s i UVVG, care 

reglementeaza  condit iile coopera rii î n vederea derula rii, î n viitor, de ca tre UBB a unui ”off-campus” î n Arad (s i 

posibil î n alte locat ii ale UVVG), detaliile urma nd sa  fie stabilite institut ional, prin acorduri specifice s i 

formale. 

Direct ia Patrimoniu Cultural Universitar a Universita t ii Babes -Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) expune, î n sala 

UBB Art Hall, o select ie de tablouri rega site î n patrimoniul Universita t ii. Prima manifestare a seriei de 

expozit ii RETROSPECTIVA este dedicata  peisajului ata t urban, ca t s i rural, dar s i ca torva elemente 

arhitecturale semnificative. Cu acest prilej, pe parcursul lunii decembrie Direct ia Patrimoniu Cultural 

Universitar organizeaza  ateliere de pictura  î n acuarela , pentru nivel î ncepa tor, adresate tuturor categoriilor 

de public. Activita t ile vor avea loc î n datele de 8, 14, respectiv 21 decembrie, de la ora 18:00, î n sala UBB Art 

Hall. 

I n 29 noiembrie, prorectorul de relat ii internat ionale s i comunicare cu publicul Prof. Ca lin Rus a participat la 

o reuniune la Hochschule Mittweida (Germania), sust ina nd o prezentarea a Universita t ii Babes -Bolyai s i a 

Direct iei de Comunicare s i Relat ii Publice a UBB, î n cadrul unui workshop experimental despre analiza datelor 

adresat doctoranzilor. 

Universitate 
Cf. https://news.ubbcluj.ro/ 

https://news.ubbcluj.ro/
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Centrul de Studii Africane 

28 nov.-2 dec.: curs de formare Reconstruct ie s i 

stabilizare post-conflict în Sahel, organizat în 

parteneria cu Ministerul Afacerilor Externe al 

Roma niei s i Agent ia RoAid. Prof. Sergiu Mis coiu 

(director CESTAF s i director CCI) a condus cea de-a 

III-a edit ie, la care au participat 30 de funct ionari 

guvernamentali s i reprezentant i ai societa t ii civile 

din t a rile sahariene (Mauritania, Burkina Faso, Mali, 

Niger s i Ciad), din t a rile vecine regiunii (Nigeria, 

Senegal Suda, Guineea s i Gambia) s i din Roma nia. 

 

Biblioteca Austria „Bernhard Stillfried” 

I n cadrul concursului literar lansat anul acesta de 

Biblioteca Austria î mpreuna  cu lectoratul DAAD s i 

Departamentul de Germanistica  au avut loc pe datele de 24.11.2022 s i 6.12.2022 doua  workshop-uri de 

scriere literara  cu participarea scriitorului austriac Robert Kraner. La workshop-uri au participat student i ai 

Departamentului de Germanistica  s i elevi ai Colegiului Nat ional “George Cos buc”. Lect. DAAD Thomas 

Schneider s i lect. dr. phil. Laura Laza au preluat faza de input a celor doua  î nta lniri discuta nd pe marginea 

exemplelor concrete strategii de corectare s i stilizare a textului literar. Scriitorul Robert Kraner a prezentat 

strategia de „Free Writing“ s i a î ncurajat participant ii sa  scrie buca t i literare de proza  scurta  pe care apoi le-au 

discutat. Workshop-urile au avut loc î n forma  hibrida  la Biblioteca Austria, Cluj s i au fost mijlocite de Forumul 

Cultural Austriac Bucures ti. 

Centre culturale 
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Centre culturale 

Institutul Confucius 

10 dec.: examinarea pentru obt inerea certificatului de 

competent a  î n limba chineza  HSK. Testul de competent a  î n 

limba chineza  - Ha nyu  Shuî pî ng Ka oshî  (HSK) este testul 

standardizat de limba  chineza  mandarina  pentru vorbitorii 

non-nativi. Examenul din 10 decembrie s-a desfa s urat 

online. 

21 nov.: Festivalul Ceaiului Chinezesc, aflat la cea de-a X-a 

edit ie, cu o serie de activita t i tematice, precum degustare 

de ceai, prezentarea diverselor tipuri de ceai s i a 

beneficiilor acestora pentru sa na tate. Evenimentul a avut 

loc la Iulius Mall. 
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Centre culturale 

Institutul Confucius 

13 nov.: evenimentul Sa  cunoas tem ursul panda - o serie 

de ateliere pentru copii, organizat î n cadrul Festivalului 

Ca rt ii pentru copii al Bibliotecii Judet ene Octavian Goga. 

 

Centrul Cultural Italian 

7 decembrie: î nta lnire cu Gabriela Lungu, traduca toarea 

unora dintre cei mai important i autori italieni. 



20 NEWSLETTER | NR. 62 

Centre culturale 

Centrul Cultural Japonez 

19 nov.: Anime Culture Club Special Meeting / 

Prima competit ie de Tosenkyo î n Roma nia, î n 

prezent a E.S. Dl. Ueda Hiroshi, ambasadorul 

Japoniei. Evenimentele s-au inaugurat cu o 

demonstrat ie de arte mart iale japoneze cu sabie. 

Directorul CCJUBB Sumi Yusuke, pres edintele 

Anime Culture Club Tudor Vlassa, dna Diana 

Sta nese  de la NTT DATA, care este o mare 

iubitoare de cultura  japoneza  tradit ionala , s i E.S. 

Dl. Ueda au t inut cuvinte de deschidere. Prima 

parte a constat din meeting-ul special a Anime 

Culture Club. Tudor Vlass aa fa cut prezentarea 

istorica  s i activita t ile Clubului, iar Cristina Roman, 

care a fost s i moderatoarea evenimentelor, a 

prezentat frumos cultura japoneza , cum face î n 

fiecare sa pta ma na  la ACC. Dupa  quiz-ul legat de 

anime, membrii principali ai Anime Culture Club 

au fost premiat i cu o diploma  de gratitudine din 

partea CCJUBB pentru contribut ia deosebita  î n 

promovarea culturii japoneze î n Transilvania. 

Diplomele au fost date de ca tre E.S. Dl. Ueda. 

La î nceputul urma torului eveniment Isabella 

Cî rla naru de la CCJUBB a t inut un cuva nt de 

deschidere iar apoi s-a desfa s urat prima 

competit ie de Tosenkyo din Roma nia. Tosenkyo 

este un joc tradit ional cu o istorie de peste sute de 

ani s i î nseamna  „jocul arunca rii evantaielor”. 

CCJUBB a organizat aceasta  competit ie cu regulile 

simplificate, î n colaborarea cu ONP Tosenkyo 

Preservation and Promotion Association. 

Participant ii, inclusiv E.S. Dl. Ueda, ambasadorul 

Japoniei î n Roma nia, reprezentant i ai Ambasadei s i 

copiii invitat i de la Ca sut a Bucuriei, s-au distrat la 

jocul practicat s i de geishe. 5 persoane cu cele mai 

multe puncte au fost premiate. La sfa rs itul 

evenimentului CCJUBB a premiat-o pe Isabella 

Cî rla naru pentru munca voluntara  î n predarea 

limbii japoneze la CCJUBB s i a primit o diploma  de 

gratitudine î nma nata  de ca tre E.S. 
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Centre culturale 

Centrul Cultural Japonez 

18-19 nov.: Festivalul Filmului Japonez, organizat 

de Ambasada Japoniei î n Roma nia, Fundat ia 

Japoneza  s i CCJUBB. I n cele doua  zile, s-au adunat 

aprox. 360 de spectatori. I n prima zi de festival, 

E.S. Dl. UEDA Hiroshi, ambasadorul Japoniei î n 

Roma nia, a declarat deschiderea festivalului s i 

directorul CCJUBB SUMI Yusuke a t inut un cuva nt 

de salut. I n timpul pauzelor dintre filme, s-a 

desfa s urat s i expozit ia (digitala  s i fizica ) cu cai s i 

poezii î n limba japoneza , pe care fotograful Oana 

Na vodaru a fa cut-o la cursul de limba japoneza  a 

CCJUBB. Da nsa i-a oferit Excelent ei Sale s i un 

album al acestei expozit ii. I n prima zi de festival, 

dr. Adina Fodor de la Centrul de Coopera ri 

Internat ionale, Yusuke SUMI s i Isabella Cî rla naru 

de la CCJUBB au avut o î nta lnire cu E.S. Dl. Ueda s i 

reprezentant ii Ambasadei, discuta nd proiectele 

actuale legate de Japonia, la care se implica  

CCJUBB î n Roma nia s i î n Japonia. 

Institutul Francez - filiala Cluj 

8-22 decembrie: vernisaj Souvernirs de demain - 

picturi de Melody Poulissie re. 

Se lanseaza  apelul pentru proiecte artistice î n 

spat iul sa u de expresie contemporana  La Cave, 

pentru anul 2023. Acest apel se adreseaza  

artis tilor indiferent de nat ionalitate, care 

activeaza  î n urma toarele domenii: arte plastice, 

instalat ii artistice s i performance-uri, design 

(inclusiv moda ), fotografie, arhitectura , video s i 

multimedia, cinematografie. Data limita  de 

trimitere a dosarelor este 15 decembrie 2022 

(miezul nopt ii). Ga sit i mai multe detalii pe site-ul 

Institutului Francez Cluj-Napoca. 

Centrul de Limbă și Cultură Poloneză 

28 nov.: evenimentul Andrzejki - magie, vrăji, 

boscoane poloneze. 

25 nov.: seara  de jocuri. 

24 nov.: lansare de carte s i lectura  publica  a 

volumului Ca nd vreau sa  tra iesc t ip al autoarei 

Halina Pos wiatowska, î n lectura Dianei Ioana 

Licu, cu participarea traduca toarei volumului 

Ioana Diaconu-Mures an. 

https://www.facebook.com/events/811817240083094/811817246749760
https://www.facebook.com/events/811817240083094/811817246749760
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutfrancais.ro%2Fcluj-napoca%2Fapel-la-proiecte-artistice-pentru-2023%2F%3Ffbclid%3DIwAR1siOjgIpxclGX8SIIpy-BoHEQtcSLbRWhr_fXHAP1eDItOE5ZHznXkFcA%23%2F&data=05%7C01%7Canca.kiss%40ubbcluj.r
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutfrancais.ro%2Fcluj-napoca%2Fapel-la-proiecte-artistice-pentru-2023%2F%3Ffbclid%3DIwAR1siOjgIpxclGX8SIIpy-BoHEQtcSLbRWhr_fXHAP1eDItOE5ZHznXkFcA%23%2F&data=05%7C01%7Canca.kiss%40ubbcluj.r
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Burse/Programe 

https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php 
https://www.facebook.com/cci.ubbcluj 

EUTOPIA - apeluri conferint e student i. 

SGroup - Universities in Europe: apel deschis programul ICon 2023 (3 granturi pentru America Latina , 3 granturi 

pentru China, 3 granturi pentru Africa). Termen limita : 30 aprilie 2023. 

Bursele Comisiei Fulbright: competiția 2023 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from Europe, un 

program academic de cinci sa pta ma ni î n Statele Unite ale Americii. Tema institutului de anul acesta este Jurnalism s i 

Media, programul urma nd sa  se desfa s oare la Arizona State University î n vara anului 2023. Termen limita  de aplicare: 6 

decembrie 2023. Contact: office@fulbright.ro 

Centrul European pentru Limbi Moderne din cadrul Consiliului Europei - apel deschis pentru publicat ii. 

Universitatea din Kanagawa (Japonia) a deschis apelul pentru schimburi de studenți în semestrul I (aprilie -iulie 

2023). Pentru mai multe informat ii, va  ruga m sa  consultat i apelul s i ghidul de select ie 

aici. 

Universitatea din Fukui (Japonia), a deschis apelul pentru schimburi de studenți în semestrul al I al anului 

academic 2023-2024 (aprilie-septembrie 2023). Pentru mai multe informat ii, va  ruga m sa  consultat i aici apelul sau sa  

scriet i un email la adina.fodor@ubbcluj.ro. 

Universitatea Walailak (WU) Thailanda anunt a  programul de burse pentru cadre didactice internat ionale interesate sa  î s i 

desfa s oare activitatea de cercetare la WU. Beneficiarii vor primi o bursa  de 10.000 de baht s i cazare î n campus. Pentru 

mai multe detalii va  invita m sa  vizitat i site-ul institut iei, la adresa https://www.wu.ac.th/en/view/researchfacilities. 

Central Institute of Hindi, Agra, India anunță înscrierea pentru cursurile de limba hindi, pentru anul universitar 

2022-2023. 

Consiliul Indian pentru Relații Culturale (ICCR):100 de burse în cadrul schemei de burse ICCR pentru cultura 

indiana  la universita t i/institute indiene pentru anul universitar 2022-23. Aplicat iile sunt as teptate online prin portalul 

de burse A2A al ICCR http://a2ascholarships.iccr.gov.in. 

Guvernul Indiei, prin intermediul Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC): cursuri 
intensive, mai ales î n domeniile economic, tehnologic s i s tiint a mediului pentru cadre didactice s i cerceta tori. Guvernul 
Indiei acopera  cheltuielile de transport s i cazare pentru participant i. Detalii s i condit ii: https://itecgoi.in/index. Cei 
interesat i pot solicita mai multe detalii de la Ambasada Indiei î n Roma nia, persoana  de contact dl. Atul Bhardwaj, Second 
Secretary: cons.bucharest@mea.gov.in. 

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie): 

Apel internat ional la contribut ii pentru revista Revue de l`Observatoire des politiques publiques en situation d`e pide mie 

et post-épidémie (OPPEE). 

Primul simpozion științific de cercetare științifică francofonă în România. 1er Symposium de la recherche scientifique franco-

phone en Roumanie. 

Stagii în parteneriat cu biroul de avocați Gruia Dufaut. Appel à candidatures 2023: Allocations de stage local en partenariat 

avec le Bureau d’Avocats Gruia Dufaut. Termen limită: 15 decembrie 2022. 

Concurs de dezbatere. Concours Inter-Universitaire de Débat de la Haye 2023. Termen limita : 18 decembrie 2023. 

Bundestagul german î mpreuna  cu Freie Universita t Berlin, Humboldt-Universita t Berlin, Technische Universita t Berlin va  

invita  sa  candidat i pentru o Bursa  Parlamentara  Internat ionala  (IPS) de cinci luni la Berlin. 

Bursele BAYHOST pentru studii masterale s i doctorale, program sponsorizat de landul federal german Bavaria. 

Programul Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), din Osnabru ck, ofera  burse de studiu la institut ii de î nva t a ma nt 

superor, de cercetare, companii s i asociat ii din Germania. 

Bursele Institutului Cultural Roma n. 

Bursele Statului Roma n. 

https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php
https://www.facebook.com/cci.ubbcluj
https://eutopia-university.eu/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?EXT=core&PROC=SAISIE_LISTE_SOUS_RUBRIQUES_FRONT&ACTION=LISTER&PROFONDEUR=2&RH=1642428508862&RF=1642428508862&RUBRIQUE=1642428508862
https://sgroup-unis.eu/news/icon-call-2023
https://fulbright.ro/competition/2023-study-of-the-us-institutes-for-student-leaders/
mailto:office@fulbright.ro
https://www.ecml.at/
https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/study-at-fukui/programs/exchange-programs/
mailto:adina.fodor@ubbcluj.ro
https://www.wu.ac.th/en/view/researchfacilities
https://www.eoibucharest.gov.in/docs/Avaden%202022-23.pdf
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/?fbclid=IwAR0ujeLWSo-KrbXk41Ffz4iPplByY8_oaoNIgtbIgJORGfX-MlI4eBRWscc
https://itecgoi.in/index
mailto:cons.bucharest@mea.gov.in
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-international-a-contributions-de-revue-de-lobservatoire-politiques-publiques-situation-depidemie-post-epidemiques-oppee/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/55691/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-2023-allocations-de-stage-local-en-partenariat-avec-le-bureau-davocats-gruia-dufaut/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-inter-universitaire-de-debat-de-haye-2023/
http://www.bundestag.de/ips
https://www.uni-regensburg.de/.../study-in.../index.html
https://www.dbu.de/708artikel38401_2896.html
https://www.icr.ro/pagini/icr-acorda-doua-burse-constantin-brancusi-si-doua-burse-george-enescu?fbclid=IwAR1aJxhDRzw_BLtq0if1t5hR69bnp01wabqrwNVbtDurWiMxdw2Qh032K-s
https://roburse.ro/burse-de-studii/
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Contact 

Centrul de Coopera ri Internat ionale 

Str. Avram Iancu nr. 68 

Cluj-Napoca 

400083 Cluj 

Roma nia 

Tel.: +40 264 429 762 

E-mail: cci@ubbcluj.ro 

Web: https://cci.ubbcluj.ro/ 

https://cci.ubbcluj.ro/

