Facultatea de Istorie și
Filosofie

GHIDUL
STUDENTULUI

Bun venit în anul I!
Pentru a te ajuta
am fă
făcut o listă
listă cu
locurile unde vei
avea cursuri. Spor
la explorat!

Sediul central UBB
UBB—
—Str. Mihail
Kog
Kogăălniceanu, nr.1.
nr.1.-

Sala „Vasile Bogrea" - etajul I -

Sala „Bohm Karoly" - Sala „Lucian Blaga" - Sala „D.D. Ro
Roşşca"
- Sala „
„Ş
Ştef
tefăănescu Goang
Goangăă" - Laboratorul de informatic
informaticăă al
Departamentului de Filosofie - Biblioteca de Filosofie - Sălile
308, 309, 310 - etajul III

Cl
Clăădirea „Echinox” - Str. Universit
Universităţ
ăţii
ăţii nr. 7
-9. -

Sala „I.C.Br
„I.C.Brăătianu” – etajul I - Sala „Virgil V
Văătăş
ăşianu"
ianu"
– etajul II

Institutul de Istorie Na
Națțional
ionalăă - Str. Napoca
nr. 11. -

de Istorie Medieval
Medievalăă) - Laboratorul de informatic
informaticăă al
Departamentului de Istorie - Biblioteca de Istorie Medieval
Medievalăă,
Modern
Modernăă și Contemporan
Contemporanăă - Sala „Francisc Pall" – etajul I Sala „Silviu Dragomir" - Sălile 102, 109, 112

Muzeul de Istorie a Transilvaniei
Transilvaniei—
—Str. C
Ctin Daicoviciu nr. 2. -

Sala Vasile Bogrea, etajul I -

Sala „Studii clasice" – etajul II - Biblioteca de Istorie Veche

Sinagoga - str. Croitorilor nr. 7. -

Sala 10 și

Sala "Einstein

BCU „Lucian Blaga” - Str. Clinicilor nr. 2

Sala "Pompiliu Teodor" – parter (lâng
(lângăă Catedra
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R

egulamentele pot fi cel mai bun

ale planului de învăţământ specifice anului

prieten

de studii în care este înscris studentul,

al

drepturile

studentului
și

-

discipline

îndatoririle

acestuia, pot fi găsite pe site-ul

http://hiphi.ubbcluj.ro/
regulamente.html, pagina de facebook a

refacă

vă

oferim

câteva



indicii



din

eventual

discipline

Legitimația

de
și

student

cupoane

pentru
de

reducere

reducere

pe

transportul CFR – asemenea carnetului se

Cazarea în cămin – pentru cei proaspăt

ridică

înscriși

studiilor.

este

suficientă

depunerea

unei

cereri în momentul confirmării; pentru cei



de

Syllabus

la
–

Secretariat
o

fișă

după
care

începerea
cuprinde

ce au trecut de primul an este necesară o

planificarea

cerere depusă la secretariat. Distribuirea

urmează a fi studiate și modul în care veți

locurilor în cămin se face pe baza mediei

fi evaluați.

generale, dar și pe criteriul medical.


şi

Carnetul de student – atestă calitatea de

transport

regulamente:


activitatea

student al facultății și universității.

Pentru a vă face mai mult timp de studiu sau
liber

anul/anii

creditate în avans.

din Facultatea de Istorie și Filosofie.
timp

din

anteriori, pentru care studentul doreşte să

f a c u l tăți i

facultății și pe cea a Consiliului Studenților

nepromovate



Creditele

–

cursurilor

reprezintă

pe

valori

temele

ce

numerice

Contract de studiu - contract care trebuie

alocate unor unităţi de cursuri şi unor

finalizat

anului

activităţi

universitar. Va conţine în mod obligatoriu

Creditele

înainte

de

începerea

precise
reflectă

dintr-un
cantitatea

semestru.
de

muncă

toate disciplinele, compuse din discipline
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S

ecretariatul este un factor
important în realizarea legăturilor cu
hăţișul administrativ instituţional pe
care oricât de mult am dori să îl
evităm este imposibil.
Ne găsiți pe strada Mihai Kogălniceanu,
la sediul central al universității, la etajul I
în partea stângă. Sfaturi pentru studenți:
Vizitează periodic site-ul facultăţii
secţiunea Anunţuri și noutăţile de pe
grupurile oficiale.
Un student mai bine informat e
un student mai fericit și mai câștigat.
Încadrați-vă în orarul 9.00 - 12.00

Lavinia Simona Miron - Secretar şef email: lavinia_mir@yahoo.com
Raina
Hajnal
Secretară
email: raina30@freemail.hu
Loredana
Nemeth
Secretară
email: loredananemeth@yahoo.com
Felicia
Melania
Terec
Secretară
email: ffelecan@yahoo.com
Anamaria Petrescu - Secretară - email:
anamaria_5583@yahoo.com
Adriana Şerdean - Casieră
Corina
Fellner
Informatician
corina.fellner@ubbcluj.ro
Administrator şef al facultăţii: Nelica Morar nelica_morar@yahoo.com

4

T

încearcă să răspundă solicitărilor şi să explice:
utoriatul..? Tutoriatul a fost gândit ca



cum funcționează facultatea/ universitatea;



avantajul creditelor transferabile; contractul de

un sistem de ghidare în alegerea celor

mai potrivite opțiuni pentru viața studențească.

studii şi alegerea cursurilor;


Ce presupune ? În momentul în care studentul

foarte importante (înmatriculare, reînmatriculare,

se confruntă cu probleme în a înțelege regulile şi
mersul vieții, în facultate sau universitate, este
încurajat

să

ceară

informații

şi

să

C

cămin, bursă etc);


formuleze

întrebări pentru a ieşi din impas.

accesul la resursele universității; termenele limită

oportunitățile

participării

la

manifestări

ştiințifice, continuarea studiilor etc.


consiliere în materie de cercetare etc.

ine este tutorele şi ce face ? Tutorele
poate fi atât un cadru didactic cât şi un Avantaje:
doctorand desemnat din partea facultății

pentru fiecare an şi secție în parte.

Puteți



afla

cine sunt tutorii secției voastre şi de pe site-ul

acomodarea studentului la viața universitară se
realizează mai uşor şi într-un timp mai scurt;



dezvoltarea colaborării student – îndrumător.

facultății unde este afişată lista acestora. În cursul
unei săptămâni tutorele are un program de 2 ore
pentru audiențe destinate studenților, timp în care
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Activitatea asociativă este o componentă extrem de importantă a vieții
studențeşti şi academice. Te ajută să îți dezvolți aptitudinile şi să îți pui în
practică imaginația. Locul potrivit în care poți să îți dovedeşti capacitățile de
coordonator, imaginația, simțul răspunderii comunicativitatea. Prin ele ai acces la o
paletă largă de activității ce îți pot aduce mai multă experiență în ceea ce te
interesează. Clujul este cel mai bogat oraş din țară din punct de vedere al
oportunităților de voluntariat. Iată o listă cu organizațiile studențeşti din UBB şi
datele lor de contact.
OSUBB - Organizația Studenților din Universitatea BabeşBolyai—www.osubb.ro
KMDSZ - Uniunea Studenților Maghiari din Cluj www.kmdsz.ro
GUTENBERG - Organizația Studenților vorbitori de limba
germană - www.dsgutenberg.eu
ACOST - Asociația Credința Ortodoxă a Studenților Teologi
www.fb.com/acostcj
ASCOR Cluj - Asociația Studenților Creştini Ortodocşi
Români - www.ascorcluj.ro
Asociația pentru Educație Politică www.educatiepolitica.ro
ASAS – Asociația Studenților de la Asistență Socială http://socasis.ubbcluj.ro/asas/
ASFUBB - Asociația Studenților Fizicieni din Universitatea
Babeş-Bolyai - http://asfubb.org
AEGEE - Association des Etats Généraux des Etudiants de
l’Europe - www.aegeecluj.ro
AIESEC - Association internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales - www.myaiesec.ro
ASB - Asociația Studenților de la Business - www.asbcluj.ro
ASM - Asociația Studenților secției de Marketing www.fb.com/ASM.Cluj
ASPR - Asociația Studenților Psihologi din România - www. easpr.ro
CLUSTER
Asociația
Studenților
Sociologi
www.cluster.socasis.ubbcluj.ro
EGEA - Asociația Europeană a Tinerilor Geografi -

www.egeacluj.wordpress.com
ELSA - Asociația Europeană a Studenților la Drept www.cluj-napoca.elsa.ro
GIB - Grupul de Inițiativă Basarabeană - www.gibcluj.ro
HERMES - Societatea Studenților de la Matematică şi
Informatică - www.societatea-hermes.ro
OSC - Organizația Studenților Chimişti - www.fb.com/
organizatiastudentilorchimisti.osc
OSE - Organizația Studenților Economişti - www.osecluj.ro
OSPN - Organizația Studenților pentru Natură www.ospn.ro
OSSM - Organizația Studenților de la Științele Mediului www.ossm.ro
OST - Organizația Studenților pentru Turismul Românesc http://osturism.wordpress.com/
Mişcarea
Sportivă
a
Studenților
Transilvăneni
www.fb.com/miscareasportiva
RATIO - Asociația Studenților Contabili - www.
suntemratio.ro
ROMANO SUNO - Asociația Studenților Romi - www.
romanosuno.blogspot.com
SSE – Societatea Studenților Europenişti http://
www.sse.ro/
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Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai își desfășoară activitatea de
nouăsprezece ani cu ajutorul a zeci de generații
care și-au adus aportul în îmbunătățirea vietii studenților din UBB. De la an la an, întâlnim
probleme și situații diferite, acțiuni nejustificate
ale diverșilor actori sau evenimente nedorite.
Toate acestea ne motivează să acționăm în stilul
nostru studențesc. Ne-am implementat de-a lungul timpului ideile printr-o serie de proiecte și activități care cu siguranță rămân în istoria mediului
studențesc. Suntem o mână de studenți renumiți
pentru motivația, ambiția, entuziasmul și curajul
de care dăm dovadă.

Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj (USMC) a fost
fondată in 26 ianuarie 1990, şi a devenit unul din cele mai importante
uniuni studenţeşti din ţară pe parcursul anilor. Din obiectivele
Uniunii Studenţeşti Maghiare din Cluj (USMC) putem numi
reprezentarea şi apărarea intereselor studenţilor din Cluj-Napoca,
sprijinirea instituirii unui sistem european de învăţământ superior,
respectiv stabilirea unor relaţii de cooperare cu organizaţii studenţeşti
şi de tineret din ţară şi din străinătate.
USMC stă la dispoziţia studenţilor în tot timpul anului. Prin
Biroul de Informaţii oferim studenţilor informaţii despre
concursuri, concerte, activităţi sportive, evenimente culturale, locuri
de muncă şi despre alte organizaţii şi programele acestora în afara
evenimentelor şi programelor oferite de USMC.
USMC are foarte multe activităţi şi programe permanente. În
fiecare toamnă este organizat Noaptea, Tabăra și Balul
Bobocilor. În timpul primăverii au loc următoarele evenimente de
timp liber Zilele de Naștere USMC şi Festivalul Studenţilor
USMC, ceea ce înseamnă cinci zile pline cu distracţii şi concursuri
sportive, activităţi culturale, concerte. Având în vedere importanţa
evenimentelor majore educaţionale, de 18 ani organizăm Conferinţa
Ştiinţifică Studenţească din Transilvania, una dintre cele mai
importante activităţi din timpul anului şcolar cu caracter ştiinţific.
USMC are două reviste studenţești: Perspektíva şi Campus,
ziare care contribuie la popularizarea acţiunilor organizate de uniune.
7

Asociația Studențească PhiloHistoRiSs (ASPH) s-a înființat în septembrie 2014,
având în prezent 60 de membri şi voluntari, iar scopul ei constă în dezvoltarea
personală şi profesională a studenților Facultății de Istorie şi Filosofie şi a relațiilor
dintre aceştia, prin intermediul unor activități în domeniile istorie, filosofie, studii
culturale, ştiințe ale comunicării, relații internaționale şi studii europene, ştiințe
politice. De asemenea, asociația urmăreşte îmbunătățirea şi promovarea imaginii
facultății. Începând din anul 2015, Asociația
PhiloHistoRiSs este membră a Uniunii Studenților din România (USR).
ASPH îşi propune să desfăşoare activități educaționale şi ştiințifice, evenimente şi proiecte sociale şi culturale, să
creeze un cadru de întâlnire şi de relaționare între studenți, precum şi între studenți şi profesori, pentru dezvoltarea
unor idei noi care să fie puse în practică.
Între proiectele desfăşurate până în prezent se numără: Conferința Națională PhiloHistoRiSs, Concursul pentru
liceeni ―Spune povestea locului tău!‖, Revista PhiloHistoRiSs, StudNatura (în parteneriat cu BCU Cluj-Napoca), Tururi
ghidate (proiectul propriu CLUJ Hi-Stories, în cadrul Festivalului UNIFEST (2014, 2015), în cadrul Congresului
Studenților din România - 2015), Cenaclul Ars Rhetorica, activități organizate în proiectul ―Școala altfel‖, parteneriat
în organizarea conferinței ―Conflict Resolution Day‖, acțiuni umanitare (parteneri în Campania ―Hai la o cafea!), training
-uri şi workshop-uri.
Informații de contact:
Adresă: Cluj-Napoca, str. Napoca, nr 11, sala S4
Site: https://asphilohistoriss.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/philohistoriss
E-mail: philohistoriss@gmail.com
Persoană de contact: Drd. Marius Mureşan (Preşedinte Asociația PhiloHistoRiSs), muresan.marius91@gmail.com
8











burse de performanță
burse de performanță ştiințifică; burse
de performanță sportivă şi burse de
performanță cultural-artistică
burse de performanță "Merit olimpic
internațional"
burse de merit
burse de studiu – din alocații bugetare
burse de studiu pentru studenți cu
domiciliul în mediul rural
burse de ajutor social
burse speciale de ajutor social.
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Niciodată autarhia nu a caracterizat fiinţa umană, din contră, dorinţa ei de cunoaștere și
expolorare a împins-o în descoperirea treptată a lumii în care trăiește. Pentru că ideea de student nu
este nici pe departe sinonimă cu cea de buget consistent acesta trebuie să știe care sunt posibilităţile
lui de a explora inteligent. Bursele internaţionale sunt portiţele de sprijin în explorarea lumii în care
trăim per pedes și ad personam. Merită să încercaţi!
Dacă vă interesează anumite ţări, este foarte simplu să aflaţi informaţii - tot ce aveţi de făcut
este să accesaţi paginile web ale ambasadelor, misiunilor diplomatice, consulatelor, agenţiilor
diplomatice și să căutaţi secţiunea de cultură/ educaţie. Acolo veţi găsi informaţiile necesare accesării
burselor internaţionale.
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Programul Erasmus+ este un program european de finanțare stabilit în
1987, oferind studenților oportunitatea de a studia sau de a a face un stagiu
în străinătate, pe o perioadă de cel puțin 2 luni şi maxim 12 luni pentru fiecare
ciclu de studii. Erasmus + oferă acum posibilitatea de a merge dincolo de granițele europene.
Obiective:
 îmbunătățirea nivelului de competențe şi şi al abilităților cheie raportate la piața forței de muncă;
 internaționalizarea prin intensificarea cooperării transnaționale între furnizorii de educație şi de formare şi a
altor părți interesate;
 modernizarea sistemelor de educație şi de formare, în special prin intensificarea cooperării politice;
 îmbunătățirea predării şi învățării limbilor şi promovarea diversității lingvistice a UE şi conştientizarea
interculturală.

015 ânia,
2
n
om
re
Toru
va t R

o
sp
ai
r om
și de
p
n
ă
u
n
o
a
â
a
Pol
r om
ianc
ba
iB
in a ș
e lim
l
d
ă
i
d
r
Mă
rsu
d cu
că.
n
â
d
neas
â
pre
m
ra ro
cultu

10

Centrul de Studii Canadiene
Tel.: 0264-532.238

ct
ă un pun
t
in
z
e
r
ei
p
rale re
ri sau id
u
u
lt
lt
u
u
c
c
i
le
e
un
Centre
,
movarea
o
r
p
nferințe
o
în
c
t
,
n
a
lm
t
fi
r
de
impo
jul
proiecții
i,
r
lu
i etc. Clu
a
c
v
e
ti
t
s
o
e
li
f
ib
prin
ri, b
dă
e, cursu
d
n
u
l și pose
t
o
o
it
r
p
e
a
s
c
e
t
m
ces
e:
e loc la a
d
u
ă
r
ă
teresant
in
nu st
le
a
r
u
lt
entre cu
câteva c

Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă
Franceză
Tel.: 0264-534.898
www.francais.hum.ro/centrul_belgian.htm

Centrul Clujean pentru Studii Indiene
indian.centre.ubbcluj.ro
E-mail: mihaela.gligor@ubbcluj.ro

Centrul Cultural German

Institutul Confucius

Centrul de Cooperări Internaţionale

Tel.: 0264-594.492

Tel.: 0264-418.445

Tel.: 0264-429.762

E-mail: info@kulturzentrum-klausenburg.ro

www.cci.ubbcluj.ro

Centrul Cultural Brazilian “Casa do Brazil”

confucius.institute.ubbcluj.ro

www.kulturzentrum-klausenburg.ro

Centrul Cultural Italian

Institutul
Francez
Direcţia Generală Cluj-Napoca

din

România

Tel./Fax: 0264.333.832

Tel.: 0264-591.117

E-mail: casadobrasil@ubbcluj.ro

E-mail: culturaitclujro@gmail.com

Tel.: 0264-598.551

centre.ubbcluj.ro/casadobrasil

www.ccicluj.it

www.institutfrancais-roumanie.com

Centrul de Limbă Portugheză Camôes I. P.

Centrul Cultural Rus

Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască “Dr. Moshe
Carmilly”

E-mail: portughezacluj@gmail.com

E-mail: centru.rus@ubbcluj.ro

www.portughezacluj.ro

www.facebook.com/CentrulCulturalRus

Centrul Cultural Coreean

Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză

E-mail: kwak9571@gmail.com
www.facebook.com/centrulcoreean

Tel.: 0264-418.655
E-mail: polska.cluj@yahoo.com
centre.ubbcluj.ro/poloneza

Tel.: 0264-532.221
institute.ubbcluj.ro/stiud

Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice
Tel.: 0264-403.085
turkology.institute.ubbcluj.ro
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P
C

entral European
Exchange Program for
University Studies
(CEEPUS) este un program
finanțat de U.E. ce cuprinde şase
universități central- europene.
Prin acest program se organizează
mobilități atât la nivelul
studenților cât şi la nivelul
corpului didactic.
Detalii : http://hiphi.ubbcluj.ro/
programe/ceepus.html
https://www.ceepus.info

rogramul, administrat în
comun şi finanțat de
către Departamentul Educației
al SUA şi Direcția Generală a
Comisiei Europene pentru
Educație şi Cultură, prevede
subvenții pentru patru- cinci
ani, pentru a adăuga o
dimensiune comună Comunitatea Europeană Statele Unite ale Americii pentru dezvoltarea curriculei
internaționale şi legat de
schimbul de studenți.
Detalii : http://www2.ed.gov/
programs/fipseec/index.html
http://
hiphi.ubbcluj.ro/programe/
atlantis.html

P

rezentul proiect poartă
titlul "Guvernare şi Politici
Comunitare " - este un
proiect
de
comunicare
care
declanşează difuzarea de informații
şi cunoştințe către grupurile țintă
avute în vedere. Proiectul Jean
Monnet este destinat să extindă
programul didactic cu privire la
următoarele
subiecte:
"De
la
Maastricht la Tratatul de instituire
a unei Constituții pentru Europa ",
"Guvernarea în UE " şi " Politici
comune ale UE " până la noi grupuri
țintă care nu au fost încă afectate
de curricula universitară.
Detalii : http://hiphi.ubbcluj.ro/
programe/jean_monnet.html
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C

e r c u r i l e

s t u d e nțeșt i

r e pr e z in tă

spațiul în care studentul își
alege , de obicei , tematica
de

cercetare.

Acestea

se

desfășoară în momentul în
care există studenți dornici
să dezbată și alte teme decât
cele

propuse

în

cadrul

seminariilor și cel al orelor
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Cercul de Istorie veche şi Arheologie

Cercul de Istorie contemporană

Adresa grupului de pe
yahoo: cerc_istorieveche_arheologie_ubb@yahoogroups.com
Coordonatori studenţi: Xenia Păuşan, adresa email: xenia.pausan@yahoo.com, Horaţiu Cociş, adresa email: hcocis@yahoo.com, Vlad Bota, adresa email:botavladcatalin@yahoo.com
Locul de desfăşurare: Sala Einstein (str. Croitorilor nr. 7)
Coordonator: lector dr. Sorin Nemeti

Adresa grupului de pe yahoo:
cercistoriecontemporana2011@yahoogroups.com
Coordonator: conf. dr. Ioan-Marius Bucur
Responsabili din partea studenţilor: Pallukács
Hajnal, hajnal_008@yahoo.com, Răzvan Ciobanu,
razvan55ciobanu@yahoo.com

Cercul de Istorie Medievală şi Modernă

Facebook: https://www.facebook.com/TurismCultural.UBBCluj
Întâlnirile au loc în fiecare zi de luni, orele 12.
Locul de desfăşurare: Sala 309 (Clădirea Centrală a UBB, et.
III).
Coordonator: lect. dr. Radu Mârza
Responsabil din partea studenţilor: Andreea Anghelea,
angheleaandreea@gmail.com

Timpurie
Adresa grupului de pe
yahoo: cerculdeistoriemedievala@yahoogroups.com
Moderator: Marian Horvat, adresa
email: marian_horvat5@yahoo.com
Locul de desfăşurare: Sala 309 (Clădirea Centrală a UBB, et.
III)
Coordonator: Asist. Carmen Florea
Cercul de istorie Modernă
Adresa grupului de pe yahoo:
cerculdeistoriemoderna@yahoogroups.com
Întâlnirile au loc în ziua de marţi a primei săptămâni din fiecare
lună.
Locul de desfăşurare: Sala DD. Roşca, orele 17.
Coordonator: conf. dr. Ana Victoria Sima
Responsabil din partea studenţilor: Luminiţa Popescu,
luminitpopescu3595@yahoo.com

Cercul de Turism cultural - KulTour

Cercul Inderdisciplinar de Studii
Internaţionale şi de Securitate
Adresa grupului de pe
yahoo:cerc_studiidesecuritate@yahoogroups.com
Coordonatori: Lector dr. Ioan Manci, Lector dr. Dacian Duna
Coordonator din partea studentilor: Diana Secară,
secara.diana@yahoo.com

Cercul de Etnologie
Coordonator: lect. dr. Constantin Bărbulescu
Responsabil din partea studenţilor: Patricia
Şuleap, patrycya_ioana@yahoo.com
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Vreţi să vă relaxaţi, să vă dezmeticiţi dup ă o
sesiune care v-a suprasolicitat atît fizicul cât şi
psihicul sau pur şi simplu vreţi să vă relaxaţi?
Atunci sunteţi unde trebuie!!! Indiferent ce veţi
alege, unde vă veţi retrage sau ce veţi dori să
descoperiţi şi să redescoperiţi nu uitaţi în nici un
moment al vieţii voastre să aplicaţi îndemnul
anticilor: Carpe diem ! Pentru a nu pierde
vremea cu căutarea destinațiilor „perfecte” noi
vă propunem câteva repere:

1.
2.
3.
4.

After Eight, Str. Samuel Brassai 12.
Apartament 1, Calea Turzii 162-168, bl. C1.
Berăria Boema, Str. Taberei, nr. 4.
Biblioteca Centrală Janis (BCJ) , Piața
Unirii, nr. 19 .
5. Big Apple, str. Piezișă, nr. 14.
6. Black Sheep, Strada Piezișă 21.
7. Booha Bar, Str. Piezisa, nr. 19.
8. Bruno Bistro and Wine Bar, Piața Muzeului,
str. Ctin. Daicoviciu, nr. 1.
9. Buricu' Târgului, str. Memorandumului, nr.
21.
10. Caro Club, Piata Muzeului nr. 6.
11. Ce?, Piața Muzeului, nr. 5.
12. Charlie, Piața Muzeului nr 3.
13. Che Guevara Social Pub, P-ța Unirii, nr. 10.

14. Chelsea Cigar Lounge, Str. Constantin
Brâncuşi, nr. 2.
15. Cleo Pub, Str. Clinicilor 35.
16. Club 30 Plus, Str. Avram Iancu, nr. 29.
17. Club Midi, Str. Berariei 6.
18. Club NOA, str. Republicii, nr. 109 .
19. Club PHI18, Str. Republicii 110.
20. Cotton Club, Strada 1 Decembrie 1918
Nr. 35-37.
21. Crush Wine Bar, Str. Deleu Victor,
nr. .
22. Delirio The Club, Bd. 21 Decembrie
1989, 8.
23. Diesel Club, Piața Unirii 17.
24. Euphoria Music Hall, Calea Manastur,
nr. 2-6.
25. Fabrica de Bere Ursus, Calea
Mănăştur, nr. 2-4.
26. Flying Circus Pub, Str. Iuliu Maniu 2.
27. GAP, Strada Piezişă 11.
28. Gazette, Parcul Cetățuia, str.
Călărasilor, nr. 1.
29. Hard Club, Str. Republicii, nr. 110.
30. Havana, Piata Mihai Viteazul.
31. Jaxx, Str. Emil Isaac 25.
32. Junkyard, Ștefan Octavian Iosif 4.
33. Kharma Emotion Couture, Piața Lucian
Blaga 1-3.
34. Klausen Pubhouse, Str. Georges
Clemenceau, nr. 1.
35. Le Général Café-Pub, Bd. Eroilor 18.
36. Molecular Beams, Piezişă 28.
37. Moonshine, str. Ion Rațiu, nr. 10, la
subsol.
38. Multiplex Leul, Strada Ploiesti 6-8,
Piata Mihai Viteazul, Etajul 1.
39. My Way, Piața Unirii 21.
40. Niko, Piezişă. nr. 9.
41. O'Beer Irish Pub, Str. Dorobantilor

28.
42. People Pub, Str. David Francisc 13.
43. Rehab College Bar, Str. Piezisa, nr.
23.
44. Ring Club, Str. Haşdeu 69.
45. Shto College Bar, Str.
Memorandumului 6.
46. Solas Cafe & Lounge, str. Piezişă, nr.
16.
47. Spațiu Music-Pub, Memorandumului
23.
48. Studio 26, str. Piezisa, nr. 26.
49. The Lab, Strada Avram Iancu 12.
50. The Londoner, str. Emil Zola, nr. 5.
51. The Shelter, Piața Unirii 25.
52. The Soviet, Str. Georges Clemenceau,
nr. 2.
53. Tube Social Chemistry, B. P. Haşdeu
63.
54. Yolka, Piata Unirii 21.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atelier Cafe, Str. Memorandumului, nr. 9.
Cafenoar, str. Regele Ferdinand, nr. 36.
Casa Tauffer, Str. Vasile Goldis 2.
Casa TIFF, Str. Universitatii 6.
Ceainăria ‖La Port‖, Str. Herman Oberth 1.
Crazy Cafe & Showroom, Piața Ștefan cel Mare 5.
Drumul Ceaiului, Str. Baba Novac 16.
Enigma Secret Garden Cafe & Bistro, Str. Iuliu Maniu,
nr. 12..
9. Il Caffe' dell' angolo, Str. Constantin Brancuşi 84.
10. Insomnia Café, Str. Universității 2.
11. José - Café Gourmet, Str. Napoca nr. 1.
12. Klausenburg Café, Str. Universitatii 1.
13. La Cizmărie, Samuil Micu 6.
14. La Mărgelatu', Piata Mihai Viteazu 11.
15. La Perne, B-dul 21 Decembrie, nr 8.
16. Luvaria, Strada Avram Iancu nr. 29.
17. Moustache Café, Piata Avram Iancu nr. 13.
18. Old School Coffee House, Str. Andrei Saguna, nr. 6.
19. Olivo Caffe & Bistro, Bulevardul Eroilor, nr 7.
20. Papillon, Str. Emil Isac 9.
21. Phil's Coffee Shop, Str. Dorobantilor, nr.21.
22. Q Caffe, Str. Petru Maior 13.
23. Qui One Quint, Str. Cişmigiu 1/14.
24. N8 Coffee & Social Affairs, Strada Universitatii
Nr.8.
25. Roots, Eroilor 4.
26. Royal Café, Str. Donath 100E.
27. Samsara, Str. Emil Racoviță 27.
28. Sisters, str. Universității, nr. 2
29. Starbucks, Str. Al. Vaida-Voievod 53 B.
30. Tabiet Cafe & Bistro, Str. Virgil Fulicea, nr. 2.
31. Toulouse Café Brasserie, Piața Unirii, nr. 12.
32. Zaza Caffe & Lounge, Str. Horea 5.
33. Zorki Photo Café, Str. Ion Rațiu 10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

California Burger, Str. Vasile Goldis nr 1. Piata Muzeului.
Dolce Vita, Strada Piezișă.
KFC – Centru, Str. Iuliu Maniu, Nr. 1.
Klausen Burger, str. Regele Ferdinand 22-26.
La Tina Hasdeu, Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu 4.
LIVADA – Restaurant & Music Lounge, str. Clinicilor, nr.
14.
7. New Croco, str. Victor Babes, nr. 12.
8. Pizza More, Str. Clinicilor, nr. 9A.
9. Pizzeria D'Autore, Str. Calea Turzii, nr. 123.
10. Pizzeria Tonight, Str. Calea Turzii, nr. 160.
11. Subway, Str. Al. Vaida Voievod, nr. 53-55.
12. McDONALD’S, P-ța Mihai Viteazu, nr. 1, Str. Mareşal Ion
Antonescu, nr.74, Iulius Mall, Str. A.Vaida Voievod, nr. 53
-55, Polus Center, Str.Avram Iancu nr. 492-500 .
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1.Cinema City Iulius Cluj
ADRESA: Str. Al. Vaida-Voievod 53B
TELEFON: 0264207070
2.Cinema City Polus Cluj
ADRESA: Polus Center Str. Avram Iancu nr.
492-500, Comuna Floreşti, 407280, Jud. Cluj
TELEFON: 0264 202000
3.Cinema Florin Piersic Cluj
ADRESA: Piața Mihai Viteazul 11
TELEFON: 0264530521
4.Cinema Arta
ADRESA: Ion I. C. Bratianu
TELEFON: 0264 596 616.
5.Cinema Mărăşti
ADRESA: Str. Aurel Vlaicu FN
6.Cinema Victoria
ADRESA: Bulevardul Eroilor 51
TELEFON: 0264333083, 0741064764
WEB:http://www.cinemavictoria.ro/
7.Depozitul de filme
ADRESA: Str. Maiakovski 31 - 35, ClujNapoca.
8.Teatrul de Păpuşi Puck, Str. I. C. Bratianu
23.
9. Teatrul Maghiar de Stat, Str. E. Isac 2628 .
10.Teatrul Național, Piața Ștefan cel Mare 24.

1.Bastionul Croitorilor, Str.Baba Novac 35 .
2.Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Piața Unirii 30.
3.Muzeul
de
Paleontologie-Stratigrafie,
Str.
M.
Kogălniceanu nr.1.
4. Muzeul Emil Racoviță, Strada Sextil Puşcariu 8
5.Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Str. Memorandumului
21.
6.Muzeul Național de Artă, Piața Unirii 30.
7.Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Str. C.
Daicoviciu 2.
8.Muzeul Universității, Str. I. C. Bratianu 22.
9.Muzeul Zoologic, Str. Clinicilor 5-7.
10.Muzeul de Farmacie, Piața Unirii, Nr. 28.
11.Muzeul de Mineralogie, Strada Mihail Kogălniceanu, Nr.
1.
12.Muzeul Botanic, Strada Republicii, Nr. 42.
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1. Fun Park Cluj Napoca, Str. Televiziunii
Feleacu.
2. Mănăştur Open Air, Strada Huedinului.
3. Parcul Etnografic National "Romulus Vuia, Str.
Taietura Turcului F.N.
4. Sala Polivalentă Cluj
Cluj--Napoca,Strada Uzinei Electrice.
5. Castelul Banffy, Bonţida.
6. Laser Tag Cluj, Str Traian Vuia, nr 208 (în clădirea Napotex, vis
vis--a-vis
de Aeroport).

1.Librarium - Book Corner, Str. Eroilor
numarul 15.
2.Magazinul Diverta, Str. Universitatii nr.
1.
3.Cărturești Cluj, Iulius Mall, Strada Vaida
Voevod
Alexandru
53-55,
Cartierul
Gheorgheni .
4.Librăria Gaudeamus, Strada Iuliu Maniu,
Nr. 3.
5.Libraria Humanitas, Str. Universitatii 4.

7. The Museum - Joc de evadare , str. Brassai Samuel, nr. 7.
8. Wonderland Cluj, Feleacu - spa, echitaţie.
9. Observatorul Astronomic, Str. Cireşilor, nr. 15.
10. Parcul Sportiv Universitar „Prof. dr. Iuliu Haţieganu” Str. Pandurilor,
nr. 7.
11. . ASPAR
ASPAR—
—Școală de zbor cu parapanta recunoscută oficial de către
Federaţia Aeronautică Română. www.aspar.ro
12. Bazinul Olimpic UBB În parcul “Iuliu Haţieganu”.
Orar: LL--V: 6
6--22; S: 7
7--19; D: 8
8--17
13. Parcul Central







Anticariat
Academ
Cart
Bdul21
decembrie 1989 nr 32, Str.IC.Bratianu
nr 8.
Anticariat
Cluj-Napoca
STR.
ST.O.IOSIF. NR.2.
Anticariat Academic, B-dul 21 Decembrie
1989 nr.32, Tel.0264-430082.
Anticariat Alfia, Str. I.C. Bratianu,

14. Fabrica de Pensule, Strada Henri Barbusse 59
59--61.
15. Fundaţia Română de Aikido Aikikai, str. Plopilor, nr. 62.
Tel: +0748111565
16. Krav Maga Bukan, str. Calea Moţilor, nr. 143
143--145.
Tel: 0740 208 734 / 0752 174 945
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În fiecare an organizăm pentru voi, cei de anul întâi, Balul Bobocilor!
Acest eveniment reprezintă o oportunitate să cunoașteți colegi de la alte secții
sau din anii mai mari - dar mai ales să vă distrați!
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T

oţi studenţii ştiu că la finalizarea primilor

După susţinerea licenţei, ai dreptul să

trei ani de studiu urmează susţinerea

candidezi la examenul de admitere pentru studii

lucrării de licenţă. O necunoscută o

masterale. Aceasta înseamnă o restrângere a

reprezintă la început alegerea temei şi a profesorului

domeniului la ceea ce te interesează în mod

îndrumător. Iată câteva sugestii pentru nesfârşitele ore

special, dar în acelaşi timp şi aprofundarea

de meditaţie asupra acestor lucruri:

problematicii de cercetare şi acomodarea la un





Poţi alege profesori de la curs care deţin titlul de
doctor în specializarea respectivă, doi sau mai mulţi

nivel ştiinţific mai înalt de elaborare şi prezentare

conducători ştiinţifici, în limita locurilor disponibile ,

Filosofie

fiecare având o limită de studenţi pe care îi poate

masterale׃

coordona ( aproximativ 10).

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/

a rezultatelor cercetării. La Facultatea de Istorie şi
sunt

organizate

următoarele

studii

Poţi schimba tema între timp, asigură-te însă că ai
timp suficient pentru o nouă documentare şi
redactare.



Trebuie să aibă minimum 35 de pagini şi ar trebui
să conţină informaţii care să reflecte : stadiul
cunoaşterii

în

domeniu,

contribuţia

personală,

bibliografia consultată, eventuale anexe.


Pentru informaţii suplimentare privind lucrarea,
coordonatorul, detalii privind aspecte, foarte utile
sunt regulamentul de licenţă şi Ghidul pentru
elaborarea lucrării de licenţă pe care le puteţi găsi
la următoarea adresă: http://hiphi.ubbcluj.ro/

absolvire/licenta.html
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Taberele Studenţeşti

T

aberele oferite studenţilor de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului cu ocazia vacanţelor de iarnă, Sf.
Paşti şi vara reprezintă o binemeritată răsplată
pentru cei care şi-au demonstrate dorinţa de
implicare în viaţa studenţească dar şi pentru
studenţii care şi-au trecut cu success toate examenele din perioada sesiunii. Acestea sunt
atât o oportunitate de odihnă dar mai ales de a
crea legături între centrele universitare din
ţară. Destinaţiile sunt variate: mare, munte,
staţiuni balneo-climaterice, etc., însă cel mai
important este că acestea sunt gratuite, studentul fiind nevoit să îşi plătească doar
transportul până la destinaţie. Mai multe informaţii se pot găsi accesând linkul :
http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/tabere_studentesti

Pe scurt, cele mai importante detalii ar fi:
 Să fii integralist
 Să depui din timp o cerere
 Prioritate au studenţii cu medii mari, cei
cu probleme sociale şi cei care nu au mai fost în tabere
 Numărul de bilete este în funcţie de numărul de student bugetati ai Universităţii şi apoi ai facultăţii
 Biletele se eliberează la Serviciul Social în baza carnetului de student şi C.I
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Cantine

U

nde

mâncăm studențește

în

Cluj? Pe lângă restaurantele și
fast-food-urile din Cluj, o serie

de cantine vă așteaptă cu prețuri studențești și
o

ofertă

variată.

Mâncarea

este

mereu

proaspătă, delicioasă și foarte ieftină în cantinele studențești, așa că noi le recomandăm tuturor studenților care vor să mănânce bine, dar
să facă și economii.

U

n lucru comun tuturor studenţilor
este că fiecare are nevoie de un
aport minim de calorii pentru a

face faţă cursurilor, sesiunilor dar şi „chefurilor
studenţeşti” şi, conform principiului vieţii de
student, preferabil cu un cost cât mai redus.
Locul perfect când nu ai timp să gătești sau
proviziile de acasă s-au terminat este cantina/
restaurantul studenţesc. Aici sunt prezentate
câteva dintre opţiunile care vă stau la dispoziţie :

Cantina Haşdeu
Str. B. P. Hasdeu, Nr. 45(amplasată în Complexul
Studenţesc Haşdeu)
Orar: 12-19.00 Luni-Vineri
12-14.00 Sâmbătă şi Duminică
Cantina Agronomia
Calea Moţilor, Nr. 74
Orar: 11-15 şi 18-22, cu excepţia weekend-ului.
Cantina Facultăţii de Drept
Str. Avram Iancu, Nr. 11 (situată în curtea interioară
a clădirii Facultăţii de Drept)
Orar: 12.00-16.00
Cantina Studenţească Mărăşti
Str. Fabricii de Zahăr, Nr. 58
Orar: 12-18.00
Cantina Studențească Observator
Str. Observator nr. 34(amplasată în complexul studenţesc Observator)
Orar:11-19.00 Luni-Vineri
Restaurantul Colegiului Academic
În incinta Colegiului Academic.
Orar: 10-18.00, cu excepţia zilelor de weekend.
Cantina UMF
Cluj-Napoca, Strada Victor Babeş, Nr. 12(strada care
se intersectează cu Clinicilor ȋn dreptul BCU)
Orar : 12-17.00 Luni-Vineri
Cantina Restaurant USAMV
Cluj –Napoca, str. Moților, 74-76(situată lângă Spitalul de Copii)
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Functiile de reprezentare ale
studentilor
Sistemul
de
reprezentare
studențească
funcționează ca un sindicat al studenților. Rolul reprezentanților studenților este de a rezolva
problemele acestora legate de activitatea și viața
academică. De asemenea, prezența într-una din
aceste funcții te ajută să îți dezvolți și abilitățile de
coordonator.
Sfatul nostru: implică-te!
Ierahia în reprezentarea studențească:
1. Reprezentantul de an/șeful de an: - este ales prin
vot de către studenții din an, în prima lună a anului;
- are atribuții administrative (organizează activitatea de completare și distribuire a actelor, fixează
examenele, colaborează cu profesorul care organizează practica etc.); - are obligația de a duce la
îndeplinire sarcinile care îi sunt date de către cancelarul studenților; - se adresează cancelarului studenților în vederea medierii conflictelor profesorstudent; - supraveghează respectarea regulamentelor privitoare la activitatea studențească.
2. Studenții din Consiliul Profesoral:
- sunt aleși prin vot în cadrul Adunării Generale a reprezentaților de secții din fiecare an; - au obligația
de a reprezenta interesele studenților în cadrul Consiliului Profesoral.

3. Cancelarul studenților:
- este ales prin vot din rândul studenților membri în Consiliul Profesoral;
- face parte din Colegiul Consiliului Profesoral;
- face parte din comisiile de cazare, burse și
tabere;
- desfășoară alte activități administrative ce intră în atribuțiile sale.
4. Senatorul studenților: - reprezintă studenţii
la nivel de universitate
- este ales prin vot din rândul studenților membri în Consiliul Profesoral;
- are obligația de a reprezenta interesele studenților facultății de care aparțin în Senatul
Universității;
- are dreptul de a vota și de a fi votat Prefect
sau Sub-prefect al studenților.
5. Prefectul şi sub-prefecții studenților - sunt aleși
prin vot dintre studenții senatori; - coordonează
activitatea studențească la nivel de universitate; fac parte din Colegiul Senatului Universității. Toți
reprezentanții studenților sunt aleși pe 2 ani.
Este foarte important să te implici în procesul
decizional, să îți aperi interesele, să vii cu idei
pentru a-ți crea noi posibilități.
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Student hiphi?

L

a facultate, activitatea se împarte în două semestre a câte 14 săptămâni de cursuri urmate de câte o sesiune de examene și o sesiune de restanțe*.
Stabilirea datelor de examinare se face de către reprezentantul de an împreună cu titularii disciplinelor.
Pentru fiecare disciplină se stabilesc două date alternative de examinare (1 student are dreptul de a se prezenta la
examen numai o dată într-o sesiune).

* restanţele pentru sesiunea de iarnă sunt la o săptămână după sesiunea de restanţe şi pentru sesiunea de vară,
sunt în ”toamnă”
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T

oţi studenţii ştiu că la finalizarea primilor trei ani de studiu urmează susţinerea lucrării de licenţă. O necunoscută o repr ezintă la
început alegerea temei şi a profesorului îndrumător. Iată câteva sugestii pentru nesfârşitele ore de meditaţie asupra acestor

lucruri:


Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă:

 180 credite la disciplinele de specialitate din care:
 164 de credite la discipline obligatorii;
 10 credite la discipline opţionale;
 6 credite pentru practică.
 10 credite la discipline facultative 6 credite pentru o limbă modernă straină (2 semestre);
 20 credite pentru elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă;
 promovarea dsiciplinei Educaţie fizică fără credite (2 semestre);
 obţinerea unui certificate de competenţă lingvistică.


Alege-ţi cât mai devreme profesorul cu care doreşti să lucrezi la elaborarea licenţei, de
preferat până la finalul anului al II-lea.



Poţi alege profesori de la curs care deţin titlul de doctor în specializarea respectivă, doi sau mai mulţi conducători ştiinţ ifici, în
limita locurilor disponibile , fiecare având o limită de studenţi pe care îi poate coordona ( aproximativ 10).



Poţi schimba tema între timp, asigură-te însă că ai timp suficient pentru o nouă documentare şi redactare.



Licenţa reprezintă evaluarea cunoştinţelor pe tema abordată şi trebuie să aibă minimum 35 de pagini şi ar trebui să conţină
informaţii care să reflecte : stadiul cunoaşterii în domeniu, contribuţia personală, bibliografia consultată, eventuale anexe.



Pentru informaţii suplimentare privind lucrarea, coordonatorul, detalii privind aspecte, foarte utile sunt regulamentul de li cenţă şi
Ghidul pentru elaborarea lucrării de licenţă pe care le puteţi găsi la următoarea adresă:



http://hiphi.ubbcluj.ro/absolvire/licenta.html

25

Campanii
caritabile
Conferințe
Dezbateri
Sărbători
Prelegeri
Fii activ!
Fii implicat!
Fii informat!
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F

acultatea de ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Cluj-Napoca, 2016
Str.

Mihail

Kogălniceanu,

nr.1,

RO-400084

Cluj-Napoca

Telefon:+40-264-40.53.00
Secretar

şef:

Fax:

int.

5326,

Secretariat:

+40-264-40.53.26,

int.

5275

+40-264-59.19.06

E-mail: hiphi@ubbcluj.ro

Redacție:
Coordonator: Braeș Mădălina - student senator al Facultății de Istorie și Filosofie (braes.madalina@yahoo.com)
Echipă:
Manea

Alexandru,

student,

reprezentant

pentru

specializările

Istorie

şi

Filosofie

contact: alexmanea56@gmail.com
Trufaş Amalia, student, reprezentantă pentru specializările Studii de securitate şi Relaţii internaţionale şi studii
europene

(română

şi

franceză)

contact: amalia.trufas10@gmail.com
Tuns Robert-Sebastian, student, reprezentant pentru specializările Istoria Artei, Arheologie, Arhivistică, Etnologie,
Turism

cultural,

Ştiinţe

ale

documentării

şi

ale

informării

contact: tunsrobert@gmail.com
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