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Spațiile didactice se află în sediul central al Universității Babeș-Bolyai, pe strada Mihail 

Kogălniceanu nr.1, etajul 1 – Sala de curs D.D. Roșca (48 loc/61.2 mp.), Sala de curs L. Blaga 

(48 loc/ 61.2 mp.), Sala de curs Ştefănescu Goangă (72 locuri/105 mp), Sala „Chamoux” (40 

loc/80 mp),  precum și de Sala „Böhm Károly” (25 loc/42 mp) și alte săli de seminar (125, 

130, 131). De asemenea, fiecare departament dispune de spatii de birou și de cercetare proprii, 

acestea fiind dotate cu calculatoare, copiatoare, etc. 

 

Laboratorul de Analiză a Comunicării şi Practicilor Culturale (responsabil prof. dr. Dan 

Eugen Rațiu), str. M. Kogălniceanu nr.1, sala nr. 128, organizat în cadrul Centrului de 

Filosofie Aplicată (http://hiphi.ubbcluj.ro/CFA/). Dotarea Laboratorului: sală cu 20 de locuri; 

staţii de lucru, calculatoare 10 buc., caracteristici hardware: 3 GHz, 1 GB RAM, HDD: 300GB, 

DVD R-W, monitor LCD 17"; 2 videoproiectoare Hitachi; 1 copiator-imprimantă Konica 

Minolta;conexiune internet prin cablu și WiF 

 

Programul de studii al Centrului de Filosofie Antică și Medievală (responsabili prof. dr. 

Alexander Baumgarten, lect. dr. Mihai Maga), str. M. Kogălniceanu nr.1, sala nr. 135, 136. 

http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/biblioteca-fam. Dotarea materială a Centrului de Filosofie Antică și 

Medievală: bibliotecă cu peste 3000 volume; 5 calculatoare (Windows, MS Office) conectate 

în rețea; multifuncționale A3 alb-negru; 2 imprimante A4 alb-negru; 1 imprimantă A4 color; 2 

videoproiectoare; Conexiune internet prin cablu și WiFi; sistem privat de partajare fișiere. 

 

Acces la infrastructura de cercetare avansată a Fundației „Pro Philosophia”, str. Napoca nr. 

2–4/27, pe baza acordului încheiat între ȘDF și Fundația „Pro Philosophia”. 

 

Acces la infrastructura de cercetare avansată a Fundației Colegiul European, str. Bolintineanu 

nr 16, pe baza acordului încheiat între ȘDF și Fundația Colegiul European. 
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