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Centrul de Cooperă ri Internăt ionăle ăl 
Universită t ii Băbes -Bolyăi 

Newsletter 

Activități de internaționalizare 

I n călităte de părtener British Council Romă niă, Universităteă 

Băbes -Bolyăi invită  măsterănzii s i doctorănzii î n domeniile mătemătică , 

informătică , inginerii, chimie, fizică , biologie, geologie, s tiint ă mediului, 

mecănică , cu vă rste cuprinse î ntre 20 s i 35 de ăni, să  părticipe lă 

concursul GAMES of SCIENCE, ăflăt lă ă II-ă edit ie, derulăt de British 

Council Romă niă, î n colăborăre cu Șociăl Innovătion Șolutions (ȘIȘ), cu 

sprijinul UBB s i ăl ăltor părteneri din t ără ; este un proiect de promovăre 

ă comunică rii s tiint ei pe î nt elesul publicului lărg. Etăpă regionălă  ă 

cursului de formăre s i ă competit iei orgănizăte lă UBB se vă derulă pe 

părcursul zilelor de 16 s i 17 mărtie (on site). Obiectivul trăining-ului s i 

ăl concursului este de ă-i î ncurăjă pe tinerii căre studiăză  său lucreăză  î n 

domeniile s tiint ei, tehnologiei, ingineriei, mătemăticii, medicinei s i ălte 

domenii de studiu cu cărăcter s tiint ific să  explice concepte, procese, 

teorii s i cercetă ri complexe pe î nt elesul publicului s i pe scurt. 

I n zilele de 9 s i 10 mărtie, ă ăvut loc lă Cluj reuniuneă părtnerilor î n 

progrămul de măsterăt frăncofon MITRA Migrations-transnationales, 

implementăt de Făcultăteă de Ștudii Europene. Colegii de lă 

Universită t ile din Lille, Dăkăr, Rio de Jăneiro, Șzeged, Bruxelles, Istănbul, 

Mytilene s i Wroclăw ău mărcăt select iă căndidăt ilor pentru promot iă 

2023-2025 s i ău discutăt despre noi proiecte s tiint ifice s i pedăgogice. 

Prof. Dr. Șergiu Mis coiu, Director CCI, ă luăt părte lă reuniune. 

https://news.ubbcluj.ro/concursul-games-of-science-organizat-de-ubb-in-colaborare-cu-british-council-romania/
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Activități de 
internaționalizare 

I n zilele 6-10 mărtie, liniă germănă  ă universită t ii 

orgănizeăză  Schu leruniversita t/Universităteă elevilor, î n 

cădrul să ptă mă nii S coala altfel. Aprox. 50 de elevi de lă 

liceele germăne din Romă niă ău efectuăt vizite lă făcultă t i, 

unde le vor fi prezentăte progrămele de studiu î n limbă 

germănă . 

I n 16-17 februărie, colegă noăstră  dr. Adină Fodor, Biroul 

de Acorduri Interuniversităre, ă părticipăt lă Hăgă, lă 

ătelierul orgănizăt de Europeăn University Associătion s i 

Europeăn Ștudents’ Union pe temă incluziunii î n 

universită t i, reprezentă nd ȘGroup – Universities in Europe. 

I ntă lnireă ă fost orgănizătă  î n cădrul proiectului Bologna 

with Stakeholders Eyes for an Innovative, Inclusive and 

Interconnected EHEA by 2030, dezbătând principiile și 

conceptele dimensiunii sociăle ă universită t ilor s i 

prezentă nd exemple de bune prăctici institut ionăle s i 

năt ionăle. 

I n 8 februărie, Dr. Akhmăd Măsbuktin (Consilier 

pe probleme culturăle, sociăle s i turism î n cădrul 

Ambăsădei Indoneziei î n Romă niă) s i ălt i 

reprezentănt i ăi ămbăsădei s-ău ăflăt î n vizită  lă 

Centrul de Cooperă ri Internăt ionăle î n vedereă 

promovă rii Colt ului Indoneziăn lă UBB. Delegăt iă 

s-ă î ntă lnit cu Directorul CCI Prof. Șergiu Mis coiu 

s i cu dr. Adină Fodor (s ef Birou de Acorduri 

Interuniversităre). 

https://esu-online.org/?project=bologna-with-stakeholders-eyes-for-a-stronger-future-of-the-bologna-process-bwse-forward
https://esu-online.org/?project=bologna-with-stakeholders-eyes-for-a-stronger-future-of-the-bologna-process-bwse-forward
https://esu-online.org/?project=bologna-with-stakeholders-eyes-for-a-stronger-future-of-the-bologna-process-bwse-forward
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Activități de 
internaționalizare 

I n 1 mărtie, Biroul Erăsmus+ ăl universită t ii noăstre ă 

orgănizăt ăl doileă seminăr de orientăre î n formăt fizic 

pentru student ii Erăsmus+ sosit i î n semestrul II ăl ăcestui 

ăn ăcădemic lă UBB. Lă î ntă lnireă cu student ii ău luăt 

cuvă ntul Prof. dr. Șergiu Mis coiu - Director Centrul de 

Cooperă rii Internăt ionăle s i Dr. Rămonă Onciu - Ș ef  Birou 

Erăsmus+, pentru ă le ură bun-venit s i mult succes 

student ilor prezent i î n Aulă Măgnă ă UBB. Totodătă , Ilonă 

Drăncă , responsăbil Erăsmus+ incoming UBB, le-ă 

prezentăt ăcestoră ăspecte legăte de studiu s i viăt ă de 

student lă UBB, precum s i regulile ăplicăbile î n Cluj-Năpocă 

pentru student ii internăt ionălii. Prezent i lă î ntă lnire ău 

fost s i 2 reprezentănt i ăi Erăsmus Ștudent Network 

Cluj-Năpocă, căre ău prezentăt ăctivită t ile desfă s urăte 

pentru student ii Erăsmus+. 

I n perioădă 7-9 februărie 2023, Agent iă 

Năt ionălă  pentru Progrăme Comunităre î n 

Domeniul Educăt iei s i Formă rii profesionăle ă 

orgănizăt sesiunile online ăle Șeminărului de 

informăre î n domeniul educăt iei superioăre lă 

căre ău părticipăt online colegii din cădrul 

Biroului Erăsmus+. I n cădrul sesiunilor online 

ău fost prezentăte ultime informăt ii despre 

contrăctăreă proiectelor de mobilităte î n 

domeniul universităr din fonduri interne s i 

externe ăle UE, Digitălizăre s i EȘCI, Misiuni de 

ăudit on the spot, precum s i sesiuni de Q&A. 
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I n lună februărie 2023, colegele noăstre din cădrul Biroului Erăsmus+ ău părticipăt lă procesele de select ie 

pentru mobilită t i Erăsmus+ de scurtă  durătă , de predăre s i stăff trăining lă urmă toărele făcultă t i: Făcultăteă 

de Geogrăfie, Făcultăteă de Teologie Ortodoxă , Făcultăteă de Teologie Reformătă  s i Muzică , Făcultăteă de 

Teologie Romăno-Cătolică , Făcultăteă de Ștudii Europene, Făcultăteă de Ș tiint e Politice, Adminsitrătive s i ăle 

Comunică rii s i Făcultăteă de Litere. 

I n lună februărie 2023, ău fost resemnăte, extinse său semnăte ăcorduri Erăsmus+ cu urmă toărele 

universită t i: 

Austriă: Șt. Po lten University of Applied Șciences, Păris Lodron University of Șălzburg 

Belgiă: Cătholic University of Louvăin 

Brăziliă: Federăl University of Pelotăs, Fluminense Federăl University, Western Părănă Ștăte University - 

UNIOEȘTE 

Frănt ă: Grenoble Alps University 

Georgiă: Georgiăn Technicăl University 

Germăniă:University of Erfurt, Cătholic University of Applied Șciences Freiburg, Humboldt University 

Berlin,  

Greciă: Democritus University of Thrăce 

Iordăniă: Tăfilă Technicăl University 

Indiă: Mărwădi University 

Indoneziă: Airlănggă University 

Irlăndă: Trinity College Dublin 

Ităliă: University of Năpoli Federico II, University of Cămpăniă Luigi Vănvitelli 

Libăn: University of Bălămănd 

Măcedoniă de Nord: Șs. Cyril ănd Methodius University of Șkopje 

Muntenegru: Adriătic University Băr 

Norvegiă: Hănze University of Applied Șciences, Groningen 

Olăndă: University of Applied Șciences Leiden, Hănze University of Applied Șciences, Groningen 

Poloniă: Kăzimierz Pułăski University of Technology ănd Humănities in Rădom 

Portugăliă: University of Coimbră, University of the Azores 

Șpăniă: Complutense University of Mădrid 

ȘUA: Făirfield University 

Șuediă: University of Gothenburg 

Turciă: Kăfkăs University, Kărădeniz Technicăl University 

Ungăriă: University of Debrecen, Eszterhă zy Kă roly Cătholic University 
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Cadre didactice care sprijină activ internaționalizarea 

Prof. Dr. MIHAELA DRĂGAN 

Afiliere: Făcultăteă de Ș tiint e Economice s i Gestiuneă Afăcerilor 

 

Prof.univ.dr. Mihăelă Dră găn este Director ăl Depărtămentului  de Ș tiint e Economice s i Gestiuneă Afăcerilor î n 

limbă germănă  ă Făcultă t ii de Ș tiint e Economice s i Gestiuneă Afăcerilor (FȘEGA) si cădru didăctic ăl făcultă t ii 

din ănul 1993. Din ănul universităr 2013-2014, ocupă  postul de profesor lă Depărtămentul de Ș tiint e 

Economice s i Gestiuneă Afăcerilor î n limbă germănă  ăl FȘEGA. I n perioădă 15.01.2008 – 01.05.2020, ă det inut  

funct iă de Prodecăn s i Responsăbil ăl Liniei de studiu î n limbă germănă  lă FȘEGA. I n ăceăstă  perioădă , ă 

desfă s urăt ăctivităteă didăctică  s i de cercetăre lă liniă de studiu ]n limbă germănă  s i ă coordonăt cooperăreă 

cu universită t i din spăt iul germănofon (Rostock, Trier, Vienă, Șiegen, Chemnitz, FU-Berlin, Nu rtingen-

Geislingen, Șchmălkălden etc.). Totodătă  ă dobă ndit ăbilităt i de orgănizăre s i coordonăre ă  liniei germăne de 

studiu ă FȘEGA din 2003  prin progrămele de mobilită t i Erăsmus, Leonărdo  s i DAAD precum s i î n cădrul 

s colilor de vără  s i ă workshopurilor orgănizăte î n colăborăre cu mediul de ăfăceri germăn. A părticipăt î n 

călităte de membru î n echipă de cercetăre î n cădrul proiectelor internăt ionăle de lă Universităteă Tehnică  

Vienă (1998), Berlin (2002), Erlăngen (2004) finănt ăte de Șerviciul de schimb ăcădemic germăn s i ăustriăc 

(DAAD si OEAD). I ncepă nd cu ănul 2008 ă coordonăt proiectul institut ionăl derulăt cu universităteă de Ș tiint e 

Aplicăte Nu rtingen-Geislingen. I n cădrul ăcestui proiect ău fost orgănizăte seminăre s i dezbăteri pe temă 

ăngăjăbilită t ii ăbsolvent ilor liniei germăne pe piăt ă fort ei de muncă . I ncepă nd cu ănul universităr 2020-2021 

ă init iăt Acordul de diplomă  dublă  nr. 11869 din 27.08.2020 î ntre UBB-FȘEGA s i Universităteă de Ș tiint e 

Aplicăte Nu rtingen-Geislingen derulăt pentru progrămul de studii Administrăreă Afăcerilor î n Limbă 

Germănă  respectiv pentru progrămul de studii Mănăgement finănciăr internăt ionăl de lă universităteă 

părteneră . Părteneriătul  ăprobăt î ntre Universităteă Băbes -Bolyăi (UBB), Făcultăteă de Ș tiint e Economice s i 

Gestiuneă Afăcerilor (FȘEGA), Liniă de Ștudiu î n Limbă Germănă  s i compăniile MHP Consulting Romăniă ȘRL, 

Porsche AG s i NTT Dătă Romăniă Ș.A. pentru perioădă ănilor  universitări 2023-2025 contribuie lă sust inereă 

unor ăctivită t i centrăte pe dezvoltăreă s i formăreă profesionălă  ă student ilor de lă Progrămele de studiu  

Administrarea Afacerilor în Limba Germană (nivel licență) și Management internațional în limba germană 

(nivel masterat), dăr și lă reălizăreă unor ăcțiuni de promovăre specifice liniei germăne ă făcultă t ii. Dnă prof. 

Dră găn următ o serie de speciăliză ri î n t ără  s i stră ină tăte, lă universită t i precum: Universităteă Economică  

Vienă,  Universităteă Vienă, Universităteă Tehnică  Vienă, Universităteă Tehnică  Berlin, Universităteă Friedrich

-Alexănder Erlăngen-Nu rnberg, universităteă de Ș tiint e Aplicăte Nu rtingen-Geislingen, etc. De ăsemeneă, ă 

următ cursul „Auditor  sisteme de mănăgement ă călită t ii”, oferit de orgănismul de certificăre CERTIND 

Bucures ti (18 -23 mărtie 2022). 

Premii 

Premiul de excelență pentru recunoaşterea contribuției la dezvoltarea relațiilor educaționale 

internaționale - decernăt lă Gălă Excelent ei lă Feminin, edit iă ă V-ă, î n dătă de 24 măi 2017, oferit de 

AFA (Asociătiă Femeilor de Afăceri). 

DWNT – Ehrenurkunde für die Förderung der deutschen Kultur und der deutsch-rumänischen 

Beziehungen – decernăt de Clubul Oămenilor de Afăceri de Limbă  Germănă (DWNT), î n dătă de 

12.01.2023.  

NEWȘLETTER | NR. 65 



06 NEWȘLETTER | NR. 65 

Facultăți 

Facultatea de Matematică şi Informatică 

I n perioădă 6-9 mărtie, ăre loc tă rgul de căriere din 

domeniul IT, orgănizăt de Șocietăteă Hermes s i 

orgănizăt iă student ilor de lă Făcultăteă de Mătemătică  s i 

Informătică , î n clă direă FȘEGA. 

I n 2 mărtie, î n cădrul Șeminărului de Operători Neliniări s i 

Ecuăt ii Diferent iăle, ă ăvut loc prezentăreă Fixed Points 

and Multi-Valued Operators - after 40 years, susținută de 

Prof. Adriăn Petrus el. 

Facultatea de Știința şi Ingineria Mediului 

I n 21 februărie, ă ăvut loc evenimentul cu temă Adaptarea 

comunităților locale la schimbările climatice, orgănizăt cu 

prilejul lănsă rii cătedrei UNEȘCO UBB, î n domeniul de  

Dezvoltăre Durăbilă  s i Șchimbă ri Climătice. 

Facultatea de Litere 

I n 25 februărie, Uniuneă Ucrăinienilor din Romă niă filiălă 

Cluj, î n colăborăre cu speciălizăreă Limbă s i Literătură 

Ucrăineănă  ău orgănizăt Ziuă Internăt ionălă  ă Limbii 

Măterne, o serie de comunică ri s tiint ifice, o măsă  rotundă  

s i un recităl de poezie s i că ntece toăte dedicăte limbii 

măterne. 

Facultatea de Litere 

I n 8 mărtie, ă ăvut loc conferint ă La dimension 
identitaire dans la littérature algérienne de 

langue française: des classiques aux auteurs 
contemporains sust inută  de prof. Răchidă 

Șădouni de lă Universite  Blidă 2 Lounici Ali din 
Algeriă. 

I n perioădă 13-20 februărie, Conf. Dr. Oliviă 

Petrescu s-ă ăflăt î n vizită  de lucru î n Mexic, 

părticipă nd lă î ntă lniri cu reprezentănt i de  

universită t i prestigioăse (Universidăd Năcionăl 

Autonomă de Mexico, Universidăd Autonomă de 

Mexico, Universidăd Șimon Bolivăr, Benemerită 

Universidăd Autonomă de Pueblă s i Universidăd 

de lăs Americăs Pueblă, unde ă părticipăt s i E.Ș. 

Dl. Mărius Lăzurcă (Ambăsădor ăl Romă niei î n 

Mexic) 
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Facultăți 

Facultatea de Litere 

Centrul Metăcritic de Ștudii Literăre ă orgănizăt î n 9 

mărtie o nouă  î ntă lnire ă Cercului Metăcritic, pe temă  

Migrația economică. Ce au de spus studiile literare? 

I n 7 mărtie, ă ăvut loc conferint ă Blaise Pascal. Noi direct ii 

de cercetare, susținută de Prof. Dr. Vlăd Alexăndrescu (Univ. 

din Bucures ti), î n cădrul Depărtămentului de Limbi s i 

Literături Romănice. 

Depărtămentul de Limbă  s i Literătură  Germănă  ă 

orgănizăt î n 3 mărtie o seără  de lectură , unde scriitoăreă 

ăustriăcă  de origine slovăcă  Șusănne Gregor ă citit din 

romănul Das Ietzte rote Jahr. 

Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială 

I n dătă de 4 mărtie, î n cădrul ătelierului Two different 

stories: Neoliberal transformation in Romania and Hungary 

co-orgănizăt de făcultăte, Șorn Gog ă vorbit despre modul 

î n căre subiectivă m căpitălismul s i felul î n căre este 

generătă  î n Romă niă o cultură  s i prăctici ădăptăte 

economiei de piăt ă  căpităliste. 

Facultatea de Istorie şi Filosofie 

I n dătă de 6 mărtie 2023, ă ăvut loc conferint ă 

domnului profesor Boris Kăvur, de lă 

Universităteă din Primorskă, cu titlul The singing 

Neanderthals. Divje babe I bone flute in context. 

I n 9 mărtie, Centrul de Ștudii ăsupră Orientului 

Mijlociu s i ă Mediterănei ă orgănizăt o nouă  

conferint ă  din seriă de prelegeri dedicăte 

Afghănistănului Lessons from the Past about the 

Future of Afghanistan, susținută de Lt. Gen. Șămi 

Șădăt (fost comăndănt ăl Corpului de Operăt iuni 

Șpeciăle ăl Armătei Republicii Islămice 

Afghănistăn). 

I n 10 mărtie, ăre loc workshop-ul de prezentăre 

ă Clusterelor ȘMART II cu  

titlul Interdisciplinaritate aplicată. 

Facultatea de Știința şi Ingineria Mediului 

I n perioădă 8-10 februărie, ă ăvut loc primă reuniune ă 

părtenerilor proiectului BIOTraCes: Biodiversity and 

Transformative Change for plural and nature positive 

societies. 
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Facultăți 

Facultatea de Studii Europene 

I n 31 mărtie, vă ăveă loc conferint ă năt ionălă  ă 

doctorănzilor din domeniul relăt ii internăt ionăle s i studii 

europene, intitulătă  Criza globaliza rii sau criza sistemului 

internațional?. 

Facultatea de Business 

I n perioădă 4-11 mărtie, Făcultăteă de Business 

gă zduies te s coălă de primă vără  Rural Sustainable Tourism 

in Transylvania, în părteneriăt cu Universităteă Tor 

Vergătă din Romă s i Universităteă Lusofonă . 

Facultatea de Business 

I n dătă de 27 februărie, î n Amfiteătrul Făcultă t ii 

de Buisness, ă ăvut loc evenimentul intitulăt 

Anticipare geopolitică în business, în 

căre  domnnul Păscăl Fesneău, consul onorific ăl 

Frănt ei lă Cluj, ă sust inut o prezentăre pe 

ăceeăs i temă . 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

I n 24 februărie, ăsociăt iile culturăle „Invizibil” s i 

„Chip s i ăsemă năre”, î mpreună  cu 

Depărtămentul de iconogrăfie ăl Centrului de 

studii misionăre s i nomocănonice din cădrul 

Făcultă t ii de Teologie Ortodoxă  ău orgănizăt o 

expozit ie intitulătă  As ezare. Semne s i locuri 

străvechi în contemporaneitate, ce cuprinde 

lucrări de pictură, ceramică și scultură. Creățiile 

ărtis tilor vor puteă fi vă zute, timp de o lună , î n 

găleriile Făcultă t ii de Teologie Ortodoxă . 

Facultatea de Teatru şi Film 

I n 1 mărtie, ă ăvut loc un mini concert pluri-instrumentăl 

denumit Ca la torie î n lumea sunetelor neobis nuite s i un 

diălog despre instrumente cu sonorită t i ies ite din comun, 

inventăte s i ăsămblăte de  Jeăn-Jăcques Leme tre, cel  măi 

cunoscut compozitor de muzică  de teătru din Frănt ă, 

pentru diferite creăt ii scenice s i filmice. Aceste 

evenimente ău ăvut loc î n sălă Hărăg ă Făcultă t ii de Teătru 

s i Film. 
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Universităteă Băbes -Bolyăi din Cluj-Năpocă (UBB) s i 

The Duke of Edinburgh Internătionăl Awărd Romă niă 

ănunt ă  ceă de-ă două edit ie consecutive ă derulă rii 

progrămului Duke of Edinburgh lă UBB, ădresăt 

tuturor student ilor universită t ii, î nscris i lă nivel 

licent ă  său măsterăt. 

Universităteă Băbes -Bolyăi din Cluj-Năpocă (UBB) s i 

compăniă Microsoft Romă niă ău î ncheiăt miercuri, 8 

mărtie 2023, un părteneriăt strătegic căre ăre că scop 

colăborăreă î n domeniul tehnologiei, î mbună tă t ireă 

experient ei de î nvă t ăre ă student ilor s i dezvoltăreă de 

proiecte căre î ncurăjeăză  cercetăreă s i inovăreă. 

UBB ă init iăt s i vă î ncepe din ănul universităr 

2023-2024 un nou progrăm de măster î n 

bioinformătică , lă Făcultăteă de Biologie s i Geologie. 

Lă propunereă UBB, ARACIȘ ă ăprobăt mărt i, 28 

februărie 2023, stăndărdele pentru implementăreă 

speciăliză rii de “Inteligent ă  Artificiălă ” lă nivel de 

licent ă  (î n domeniul “Informătică ”). As ădăr, î n cură nd, 

lă UBB, dăr probăbil s i lă ălte universită t i din t ără , vor 

funct ionă progrăme de licent ă  î n Inteligent ă Artificiălă  (AI). 

Universităteă Băbes -Bolyăi din Cluj-Năpocă (UBB), prin Centrul Șuport Orizont 2020-UBB (CeȘO 2020-UBB), 

Primă riă Cluj-Năpocă s i Clusterul de Educăt ie ău orgănizăt recent un eveniment unic î n efortul să u de ă 

stimulă cercetăreă, dezvoltăreă s i inovăt iă î n Cluj-Năpocă. Bootcămp-ul de ideăt ie s i networking pentru 

cercetă tori, cădre didăctice s i student i doctorănzi ă ătrăs peste 85 de părticipănt i din trei universită t i 

importănte din Cluj-Năpocă: Universităteă Băbes -Bolyăi, Universităteă de Medicină  s i Fărmăcie „Iuliu 

Hăt iegănu” s i Universităteă de Ș tiint e Agricole s i Medicină  Veterinără . 

UBB intent ioneăză  să  creeze, cu ăjutorul fondurilor europene, o ret eă năt ionălă  s i europeănă  de colăborăre î n 

domeniul cercetă rii-dezvoltă rii-inovă rii, căre să  implice ătă t universită t i, că t s i reprezentănt i ăi mediului de 

ăfăceri s i ăi societă t ii civile.  I n ăcest sens, UBB ă semnăt, î n lună ăprilie 2020, un contrăct de finănt ăre î n 

văloăre de ăproăpe 3 milioăne de lei î n cădrul Progrămului Operăt ionăl Competitivităte, prin căre î nfiint eăză  

un Centru Șuport UBB pentru sprijinireă ăplicăt iilor de cercetăre-dezvoltăre-inovăre î n competit iile 

progrămului-cădru europeăn. Centrul Șuport UBB vă include echipe competitive de speciălis ti î n domeniul 

scrierii s i implementă rii de proiecte europene s i se vă ădresă ătă t UBB, că t s i ăltor ăctori năt ionăli/

internăt ionăli interesăt i de ăceste servicii. 

Direct iă Pătrimoniu Culturăl Universităr ă Universită t ii Băbes -Bolyăi din Cluj-Năpocă (UBB) orgănizeăză  

vernisăjul expozit iei „Tăke ă deep breăth”, un proiect expozit ionăl căre ăduce î n făt ă publicului lucră rile 

ărtistei Andrădă Lolu, din perspectivă curătoărei Găbrielă Moldovăn. 

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

https://news.ubbcluj.ro/
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Centre culturale 

Institutul Confucius 

I n perioădă 13-17 mărtie, vor î ncepe cursurile livrăte de 

institut. 

I n 11 mărtie, ăre loc exăminăreă online pentru obt inereă 

certificătului de limbă chineză  HȘK. 

I n 27 februărie, ă ăvut loc ceremoniă culturii ceăiului 

chinezesc lă Băiă-Măre. Elevii căre studiăză  limbă chineză  

că limbă ă două lă liceele părtenere ăle Institutului 

Confucius din Băiă-Măre ău părticipăt lă un ătelier de 

descoperire ă culturii ceăiului. 

Centrul Cultural German 

7 mărtie: după  s ăpte ăni, directorul Centrului 

Culturăl Germăn, Ingo Tegge, î s i iă ră măs-bun de 

lă Romă niă. Cu ăceăstă  ocăzie, lă Cinemă Artă, ă 

putut fi revă zut filmul B-Movie: Lust & Șound in 

West-Berlin 1979-1989, după  căre, Gudrun Gut, ă 

reălizăt un spectăcol speciăl căre ne-ă ădus măi 

ăproăpe de făscinăntă scenă  muzicălă  ă 

Berlinului.  

6 mărtie: artist talk cu Gudrun Gut - figură  

mărcăntă  ă scenei muzicăle ălternătive din 

Berlin. I n cădrul discut iei, Gudrun Gut ă vorbit 

despre muncă ei î n domeniul muzicăl s i ă 

î mpă rtă s it din experient ă ei, ătă t că 

producă toăre, dăr s i că fondătoăre ă două  

label-uri precum s i despre implicăreă ei î n 

cultură muzicălă  underground. 

Centrul de Cultură şi Limbă Poloneză 

8 mărtie: lă Centrul de Limbă  s i Cultură  Poloneză , 

s-ă desfă s urăt un eveniment pentru promovăreă 

culturii poloneze prin poeziă feminină , fiind 

invităte s i 3 poete except ionăle.  

Centrul Cultural Brazilian ”Casa do Brasil” şi 

Biblioteca de Studii Latino-Americane 

27 februărie: prezentăreă Brazilia - diversitate 

ecosistemică și de vegetație, reălizătă de domnul Prof. Dr. 

Mărcos E. Păron de lă Institutul Federăl din Șă o Păulo, 

Brăziliă. 

Centrul „Sembazuru” de Studii Japoneze 

18 februărie: ă fost orgănizătă  o expozit ie origămi 

intitulătă  O mie de cocori pentru pace, lă căre ă contribuit 

s i Centrul de Ștudii Jăponeze „Șembăzuru” cu 461 de 

cocori origămi reălizăt i î n cădrul ătelierelor destinăte 

copiilor. 
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Centrul Cultural Japonez 

18 februărie: părticipăre lă vernisăjul expozit iei O mie de 

cocori pentru pace, lă căre ă interpretăt drd. Ato Kăwără 

(voluntăr CCJUBB s i soprănă  lă Operă Năt ionălă  Romă ă  din 

Cluj). 

27 februărie: Recept iă de Ziuă I mpă rătului, lă căre directoul 

CCJUBB Yusuke Șumi ălă turi de Vlăssă Tudor, pres edintele 

Anime Culture Club, Loredănă Ginscă, Heăd of Mărketing de lă 

NTT DATA s i ălt i reprezentănt i din Căluj, ău părticipăt lă 

recept iă de Ziuă de năs tere ă Măiestă t ii Șăle I mpă rătul 

Jăponiei Năruhito, lă hotelul J. W. Mărriott Buchărest Grănd 

Hotel. Ato Kăwără, membră ă Operei Năt ionăle Romă ne Cluj s i 

ăl CCJUBB, ă dedicăt imnul Jăponiei s i ăl Romă niei s i ă 

să rbă torit ziuă Măiestă t ii Șăle. 

3 mărtie: concert de tobe trădit ionăle jăponeze lă Iăs i. 

6 mărtie: î mpreună  cu Universităteă de Arte George Enescu s i 

Șeiră-dăiko (grup formăt din 8 jăponezi din judet ul Șhizuokă), 

CCJUBB ă orgănizăt un concert de wădăiko (tobe trădit ionăle 

jăponeze) lă Căsă Băls  din Iăs i. Acestă ă ăvut loc cu sprijinul 

Ambăsădei Jăponiei î n Romă niă. I năinte de concert, s-ă 

desfă s urăt un curs introductiv de tobe trădit ionăle jăponeze 

pentru student ii instrumentis ti de lă Făcultăteă de 

Interpretăre, Compozit ie s i Ștudii Muzicăle s i pentru elevii de 

lă Liceul de Arte. 

7 mărtie: membrii Șeiră-dăiko s i CCJUBB ău fost invităt i lă 

Colegiul Năt ionăl de Artă  Octăv Bă ncilă  din Iăs i. Au ăscultăt 

interpretă rile muzicăle ăle elevilor profesorului de percut ie 

Iustin Rusu s i după  ăceeă jăponezii ău ăvut părte de o 

interăct iune muzicălă  cu ei. 

 

Biblioteca Austria „Bernhard Stillfried 

3 mărtie: seără  de lectură , cu invitătă Șusănne Gregor, căre ă citit din romănul să u 

Das Jetzte rote Jahr, eveniment sprijinit de Forumul Culturăl Austriăc București. 

6-8 mărtie: î ntă lnireă ănuălă  ă lectorilor Austriă din Romă niă, Moldovă s i Bulgăriă. Școpul î ntă lnirii este 

schimbul de experient ă  s i discutăreă problemelor curente legăte de ăctivităteă din cădrul universită t i lă căre 

ăctiveăză . I ntă lnireă vă fi coordonătă  de un reprezentănt ăl Șerviciului de Șchimb Acădemic Austriăc O eAD. De 

ăsemeneă, ăvem onoăreă de ăl primi pe ădjunctul Formului Culturăl Austriăc din Bucures ti căre vă prezentă 

progrămele culturăle ăflăte î n derulăre precum s i posibilităteă de ă init iă progrăme de colăborăre viitoăre. 

Evenimentul ăre loc cu sprijinul Șerviciului de Șchimb Acădemic Austriăc O eAD s i ă Forumului Culturăl 

Austriăc Bucures ti. 

Centre culturale 
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Centre culturale 

Centrul Clujean pentru Studii Indiene 

1-12 mărtie: expozit iă India, ca simbol, orgănizătă  cu sprijinul Ministerului Culturii din Indiă s i ăl Ambăsădei 

Indiei î n Romă niă, î n colăborăre cu Turnul Croitorilor - Centrul de Cultură  Urbănă  s i Primă riă s i Consiliul 

Locăl 

Cluj-Năpocă. 

19 mărtie: evenimentul Suflet. Peisaje muzicale din Carpați și Himalaya. 

20 mărtie: lănsăreă volumului Between Two Worlds: Romania and India. Essays on Expanding Borders 

through Culture. 

21 mărtie: lănsăreă de cărte Tagore beyond Borders , î n Călcută. 

28 mărtie: lănsăreă volumului Tagore beyond Borders , î n New Delhi. 
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Burse/Programe 

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

EUTOPIA - ăpeluri conferint e student i 

  - Ștudent Think Tănk - recrutăre 

  - s coli de vără  (cu tăxă ; î n căz contrăr, student ii UBB sunt eligibili doăr prin progrăm Erăsmus+) 

 

SGroup - Universities in Europe: 

 Apel deschis progrămul ICon 2023 (3 grănturi pentru Americă Lătină , 3 grănturi pentru Chină, 3 
grănturi pentru Africă). Termen limită : 30 ăprilie 2023. 

 Apel deschis Ph.D. Cup - Trăining ănd Competition in Șcience Communicătion. Termen limită : 31 mărtie 
2023. 

 

Bursele Comisiei Fulbright: competițiă 2023 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from 
Europe, un progrăm ăcădemic de cinci să ptă mă ni î n Ștătele Unite ăle Americii. Temă institutului de ănul ăcestă 
este Jurnălism s i Mediă, progrămul urmă nd să  se desfă s oăre lă Arizonă Ștăte University î n vără ănului 2023. 
Termen limită  de ăplicăre: 6 decembrie 2023. Contăct: office@fulbright.ro. 

 

Japonia: 

 Universitatea din Kanagawa ă deschis ăpelul pentru schimburi de studenți în perioădă 
septembrie 2023-iănuărie 2024. 

 Universitatea din Fukui ă deschis ăpelul pentru mobilități studențești în cădrul ăcordului 
interinstitut ionăl cu UBB. Mobilităteă vă î ncepe î n octombrie 2023. 

 Universitatea din Ehime lănseăză ăpelul pentru mobilități studențești în cădrul ăcordului 
interinstitut ionăl cu UBB. Mobilităteă vă î ncepe î n septembrie 2023. 

 

Centrul European pentru Limbi Moderne din cadrul Consiliului Europei - ăpel deschis pentru publicăt ii. 

 

Universităteă Wălăilăk (WU) Thailanda ănunt ă  progrămul de burse pentru cădre didăctice internăt ionăle 
interesăte să  î s i desfă s oăre ăctivităteă de cercetăre lă WU. Beneficiării vor primi o bursă  de 10.000 de băht s i 
căzăre î n cămpus. Pentru măi multe detălii vă  invită m să  vizităt i site-ul institut iei, lă ădresă https://
www.wu.ăc.th/en/view/reseărchfăcilities. 

 

India: 

 Central Institute of Hindi, Agra, Indiă ănunță înscriereă pentru cursurile de limbă hindi, pentru 
ănul universităr 2022-2023. 

 Consiliul Indian pentru Relații Culturale (ICCR):100 de burse în cădrul schemei de burse ICCR 
pentru cultură indiănă  lă universită t i/institute indiene pentru ănul universităr 2022-23. Aplicăt iile sunt 
ăs teptăte online prin portălul de burse A2A ăl ICCR http://ă2ăscholărships.iccr.gov.in. 

 Guvernul Indiei, prin intermediul Indiăn Technicăl ănd Economic Cooperătion Progrămme 
(ITEC): cursuri intensive, măi ăles î n domeniile economic, tehnologic s i s tiint ă mediului pentru cădre 
didăctice s i cercetă tori. Guvernul Indiei ăcoperă  cheltuielile de trănsport s i căzăre pentru părticipănt i. 
Detălii s i condit ii: https://itecgoi.in/index. Cei interesăt i pot solicită măi multe detălii de lă Ambăsădă 
Indiei î n Romă niă, persoănă  de contăct dl. Atul Bhărdwăj, Șecond Șecretăry: 
cons.buchărest@meă.gov.in. 

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://www.eustt.org/hiring/
https://eutopia-university.eu/english-version/opportunities/students/summer-schools-2023
https://sgroup-unis.eu/news/icon-call-2023
https://sgroup-unis.eu/news/sgroup-phd-cup-training-and-competition-in-science-communication-applications-open
https://fulbright.ro/competition/2023-study-of-the-us-institutes-for-student-leaders/
https://fulbright.ro/competition/2023-study-of-the-us-institutes-for-student-leaders/
mailto:office@fulbright.ro
https://cci.ubbcluj.ro/burse-la-universitatea-din-kanagawa-japonia/
https://cci.ubbcluj.ro/oportunitate-de-studiu-la-universitatea-fukui-japonia/
https://cci.ubbcluj.ro/oportunitate-de-studiu-la-universitatea-ehime-japonia/
https://www.ecml.at/
https://www.wu.ac.th/en/view/researchfacilities
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
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Burse/Programe 

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

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie): 

Lă 9e me e dition du concours internătionăl Ma The se en 180 secondes - MT180”. Termen limită : 30 ăprilie 
2023. 

De veloppement des sciences en frănçăis en ECO. Termen limită : 30 ăprilie 2023. 

Șoutien ăux e quipes de recherche en Europe Centrăle et Orientăle - ȘER - ECO. Termen limită : 31 măi 2023. 

Apel internăt ionăl lă contribut ii pentru revistă Revue de l`Observatoire des politiques publiques en situation 
d`épidémie et post-épidémie (OPPEE). 

Primul simpozion științific de cercetare științifică francofonă în România. 1er Symposium de la recherche 
scientifique francophone en Roumanie. 

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

 

Germania: 

 Bundestăgul germăn î mpreună  cu Freie Universită t Berlin, Humboldt-Universită t Berlin, Technische 
Universită t Berlin vă  invită  să  căndidăt i pentru o Bursă  Părlămentără  Internăt ionălă  (IPȘ) de cinci luni 
lă Berlin. 

 Bursele BAYHOȘT pentru studii măsterăle s i doctorăle, progrăm sponsorizăt de lăndul federăl germăn 
Băvăriă. 

 Progrămul Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), din Osnăbru ck, oferă  burse de studiu lă institut ii de 
î nvă t ă mă nt superior, de cercetăre, compănii s i ăsociăt ii din Germăniă. 

 

Bursele Institutului Culturăl Romă n. 

Bursele Ștătului Romă n. 

https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php
https://www.facebook.com/cci.ubbcluj
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/ma-en-180-secondes-liban-appel-participation-2023/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2023-developpement-des-sciences-en-francais-en-eco/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-projets-soutien-aux-equipes-de-recherche-en-europe-centrale-et-orientale-2/
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/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 Cooperă ri Internăt ionăle 

Ștr. Avrăm Iăncu nr. 68 

Cluj-Năpocă 

400083 Cluj 

Romă niă 

Tel.: +40 265 429 765 

E-măil: cci@ubbcluj.ro 

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

https://cci.ubbcluj.ro/

