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CUVÂNTUL RECTORULUI

Felicitări dragi noi studenţi ai Universităţii Tehnice din
Cluj-Napoca!
Bine aţi venit la studii la Universitatea Tehnică din ClujNapoca (UTC-N), Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM)!
Febra admiterii a trecut şi iată că azi, începem împreună cu voi,
cei mai tineri studenţi ai UTCN, ,,bobocii noştri”, drumul şcolii de
maturitate, drumul la capătul căruia veţi începe viaţa “reală”.
De fapt, de azi, vă croiţi viitorul vostru. Nu irosiţi timpul
studiilor degeaba, nu ţi delăsători, nu ţi pasivi! Fiţi
proactivi, ţi implicaţi, ţi consecvenţi, ţi răspunzători,
ţi conştienţi că rezultatul nal al efortului D-voastră la
Prof.dr.ing. Vasile ŢOPA studiile începute azi reprezintă temelia succesului de mâine.
Acest drum însă nu îl porniţi singuri. Alături de
Rectorul Universității voi se a ă întreg corpul academic al şcolii noastre. Este
Tehnice Cluj-Napoca o mare responsabilitate pentru noi dascălii UTC-N, ne-o
asumăm, dar în aceeaşi măsură şi o mare provocare.
Fiecare generaţie aduce un nou su u, o nouă dorinţă, o nouă speranţă, într-o lume
care oricum îşi are dinamica ei extraordinară, ceea ce face şi mai frumoasă această meserie.
Vă asigur de profesionalismul corpului academic din CUNBM, de sprijinul conducerii UTC-N în
a vă asigura condiţiile cele mai bune de studiu, cazare şi recreere pe perioada anilor de studiu.
Vă doresc tuturor un an universitar 2017-2018 cu multe realizări profesionale,
și, în acelaşi timp, vă doresc sănătate, linişte şi prosperitate în viaţa personală.
Mult succes bobocilor 2017!
Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,
Prof.dr.ing. Vasile ŢOPA
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CUVANTUL LIGII STUDENTILOR

Dragi colegi,

Alin Lucăcean
Președinte
Liga Studenților
•
•
•
•
•

Vă felicităm pentru reușita de a promova cu bine toate
examenele importante, dar și pentru alegerea acestui centru
universitar unde vă veți petrece cu drag anii de studenție.
Am scris acest ghid pentru voi, pentru a vă ajuta să
treceți cât mai ușor peste diferențele de sistem care există
între mediul preuniversitar și cel universitar. Sperăm să găsiți
aici toate răspunsurile la întrebările și nedumeririle voastre.
Răsfoiți-l cu încredere și porniți cu dreptul pe acest drum.
Anii de studenție sunt imposibil de uitat. De ce acest
lucru? Pentru că ”anii de studenție sunt cei mai frumoși”.
În acest sens vrem să vă oferim câteva idei
sau sfaturi de cum puteți face acești ani memorabili:

Căutați în jurul vostru modele, căutați în profesorii voștri exemple de bună
practică, găsiți mentori care să vă ghideze; aceștia vă vor in uența nu doar pe plan
profesional, ci își vor lăsa amprenta asupra voastră și vă vor forma ca oameni.
Tratați cu seriozitate ceea ce învățați, ceea ce faceți zi de zi pentru
a deveni buni profesioniști în domeniul pe care l-ați ales, gândițivă la tot ce puteți aduce voi în plus, schimba sau îmbunătăți.
Pro tați de toate oportunitățile pe care vi le oferă facultatea:
de bursele Erasmus, de biblioteci, de sala de sport, etc.
Nu uitați să vă bucurați de faptul că în această perioadă a vieții
mai aveți ocazia de a
copii, de a vă distra, de a lega prietenii,
de a
spontani, de a avea vacanțe și momente de neuitat.
Nu neglijați partea culturală a acestui oraș – mergeți la spectacole,
la teatru, mergeți la cinema, ți mereu atenți la evenimentele
care au loc în Baia Mare și acordați-vă timp să participați la ele.

Despre Liga Studenților ”Pintea Viteazul” veți găsi informații în paginile ce urmează,
despre ceea ce facem și cum puteți face chiar voi parte din LSPV. Sfatul nostru, spus cu
toată convingerea, este să nu ezitați să încercați această experiență a voluntariatului.
Așadar, dragi studenți, să vă bucurați de toate momentele pe care
studenția vi le oferă și să adunați cât mai multe amintiri în albumul vieții voastre.

Cu drag, Echipa LSPV
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ISTORIC UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA
Învăţământul tehnic s-a a rmat încă de la începutul secolului al XIX -lea
pe rmamentul valorilor culturale ale municipiului Cluj-Napoca. Realizarea statului
naţionaI unitar român, la 1 decembrie 1918, a deschis perspective noi pentru
invăţământul de toate gradele. La 1 februarie 1920 este în inţată Şcoala Superioară
Industrială, noua instituţie şcolară trecând apoi printr-o suită de reorganizări şi devenind,
in 1922, Şcoala de Conductori Tehnici. Era unica școală de acest nivel în țară, cu pro l
electromecanic, precursoare a Politehnicii clujene.
O altă şcoală cu pro l tehnic creată în 1920 a fost Şcoala de Conductori de Lucrări Publice,
cu speci c de drumuri şi poduri, veritabilă precursoare a Facultaţii de Construc-ţii. Şcoala
de conductori tehnici, care s-a bucurat de un important prestigiu In cadrul industriei
româneşti, a fost reorganizată în 1937 ca Şcoala de Subingineri Electromecaniciin anul
1947, In urma unui memoriu adresat Ministerului Educaţiei Naţionale privind în inţarea
unei Politehnici la Cluj cu trei facultăţi: Construcţii, Electromecanică şi Silvicultură, prin
prevederile Legii pentru reforma Invăţământului din august 1948, s-a creat Institutul de
Mecanică din Cluj , având o facultate cu doua Termotehnică şi Maşini de Lucru. Creşterea
nevoii de cadre tehnice a făcut ca, în anul 1953, Institutul de Mecanică să se transforme
în înstitutul Politehnic din Cluj. După revoluţia din 1989, învăţământul superior
românesc a revenit la tradiţia românească corelată cu sistemul occidental. Începand din
1992, Institutul Politehnic şi-a schimbat denumirea in Universitatea Tehnică din ClujNapoca , iar din cele trei facultăţi existente la momentul respectiv, prin restructurare
s-au constituit şapte facultăţi: Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Construcţii, Construcţii de Maşini,
Mecanica, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (devenită In anul 2011 Ingineria Materialelor
şi a Mediului), precum şi Colegiul Universitar Tehnic, Economic şi de Administraţie. in
anul 1998,structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de
Arhitectură şi Urbanism, iar în anul 2007, cu Facultatea de Instalații.
Din anul 2012, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are doisprezece facultăţi
In urma fuziunii cu Universitatea de Nord din Baia Mare care a devenit Centrul Universitar
Nord din Baia-Mare având în componenţă Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere
şi Facultatea de Ştiinţe. În prezent, Universitatea Tehnică din Cluj-Na poca pregăteşte
specialişti prin studii de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, numărul
studenţilor depăşind 20 000. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi
ca o instituţie de Invăţământ superior modernă, In plină evoluţie, con rmând autentice
disponibilităţi de creaţie ştiinţi că şi culturală, ind o “Universitate de Cercetare Avansată
şi Educaţie”, între primele douăsprezece universităţi din ţară, conform Ordinului
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5262 din 5 septembrie 2011 privind clasi carea
universităţilor acreditate din sistemul naţional de învăţământ.
Structura Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca este complexă şi cuprinde doisprezece
facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia Mare la
care se adaugă extensiile în localităţile Alba-lulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău. Oferta
educaţională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licenţă, masterat şi
doctorat, precum şi programe de formare continuă.
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CUI MĂ ADRESEZ DACĂ AM O PROBLEMĂ?

Studenți Senatori:
Facultatea de INGINERIE:
Alin LUCĂCEAN
Nr. tel. 0752 323 109
E-mail: alin.lucacean@lspv.ro
Cezara PERNEȘ
Nr. tel. 0749 011 757
E-mail: cezara.pernes@lspv.ro
Facultatea de LITERE
Ioana GRAD
Nr. tel. 0740 511 446
E-mail: ioana.grad@lspv.ro
Adelin STOIAN
Nr. tel. 0753 468 391
E-mail: adelin.stoian@lspv.ro
Facultatea de ȘTIINȚE
Cristina CÎMPAN
Nr. tel. 0743 826 018
E-mail: cristina.cimpan@lspv.ro
Andrei CICEDEA
Nr. tel. 0799 337 773
E-mail: andrei.cicedea@lspv.ro
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CUI MĂ ADRESEZ DACĂ AM O PROBLEMĂ?

FACULTATEA DE INGINERIE
Adresa: Str. Dr. Victor BABEȘ 62A, Baia Mare, Maramureș 430083
Decan
Prof. dr. ing. Nicolae Ungureanu
nicolae.ungureanu@ubm.ro
Secretariat
Tel: 0362-401265
ing. Aurica Marchiș
aurica.marchis@cunbm.utcluj.ro
http://inginerie.utcluj.ro
FACULTATEA DE LITERE
Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122, Baia Mare, Maramureș, România
Decan
Conf.dr. Ioan-Mircea FĂRCAȘ
mircea.farcas@cunbm.utcluj.ro
Secretariat
Tel. 0262.276.305
Ecaterina Iacoș
ecaterina.iacos@cunbm.utcluj.ro
http://litere.utcluj.ro
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76, 430122, Baia Mare, Maramureș, România

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Centrul Universitar Nord din Baia Mare aparține Universității Tehnice din
Cluj-Napoca, universitate de stat, în continuă dezvoltare, pregătind, prin cele
trei facultăți ale sale, specialiști în inginerie, economie, științe exacte, lologie,
loso e, studii culturale, științe ale comunicării, asistență socială, teologie, arte
plastice.
UTC-N CUNBM are convenții de colaborare în cadrul programelor
TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES, CEEPUS cu universități din Austria, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Polonia, Italia, Slovacia,
Slovenia, Turcia, Ungaria, etc. Studiile de MASTERAT și DOCTORAT extind
competențele pentru absorbția pe piața muncii și în domeniul cercetării.
SPECIALIZĂRILE CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
Facultatea de INGINERIE
Departamentul de Inginerie și Managementul Tehnologiei
Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Robotică
Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare
Calculatoare
Electromecanică
Electronică Aplicată
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Departamentul de Inginerie a Resurselor Minerale, Materialelor
și Mediului
Inginerie Minieră Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
Ingineria Procesării Materialelor

Decan
Conf. dr. Monica-Liliana MARIAN
monica.marian@cunbm.utcluj.ro
Secretariat
Tel. 0264-202977
Mariana Bic
mariana.bic@cunbm.utcluj.ro
http://stiinte.utcluj.ro

40

5

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
20172018

Facultatea de LITERE
Departamentul de Filologie și Studii Culturale
Limba și Literatura Română
Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză
Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Franceză
Limbi Moderne Aplicate
Etnologie
Departamentul de Științe Socio-Umane, Teologie, Arte
Jurnalism
Filoso e
Arte Plastice
Teologie Ortodoxă Pastorală
Teologie Ortodoxă Didactică
Asistență Socială
Comunicare și Relații Publice
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Facultatea de ȘTIINȚE
Departamentul de Științe Economice
Economia Firmei
Informatică Economică
Management
Management FR
Departamentul de Chimie-Biologie
Biologie
Chimie
Ingineria Produselor Alimentare
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
Știința Mediului
Departamentul de Matematică-Informatică
Informatică
Matematică
Matematică Informatică
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
20172018

CUM FUNCȚIONEAZĂ O UNIVERSITATE

Dragi studenți,
În această secțiune încercăm să vă lămurim cu privire la noțiunile
esențiale pe care trebuie să le știți ca să puteți înțelege exact cum funcționează
o universitate.
Structuri componente: universitate/ facultate/ departament
Ca să înțelegem cum funcționează o universitate, trebuie să îi cunoaștem
structurile componente.
Învățământul superior se organizează în UNIVERSITĂȚI.
Fiecare universitate are în componență mai multe FACULTĂȚI diferite.
Fiecare facultate cuprinde un DOMENIU DE SPECIALITATE sau mai multe,
de obicei înrudite între ele.
Fiecare facultate are în componență unulsau mai multe departamente.
Programul de studiu este așa-numita SPECIALIZARE pe care tu o urmezi
la facultate.
Așadar, când cineva e întrebat ce studiază, un răspuns complet ar acesta:
Studentul X urmează programul de studii A la facultatea B din cadrul universității C
Exemple:
Studentul X urmează programul de studii Calculatoare la Facultatea de
Inginerie din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord
din Baia Mare
Studentul Y urmează programul de studii Limbi Moderne Aplicate la
Facultatea de Litere din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul
Universitar Nord din Baia Mare
Studentul Z urmează programul de studii Management la Facultatea de
Științe din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din
Baia Mare
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CUM FUNCȚIONEAZĂ O UNIVERSITATE
Funcții de conducere: rector / prorector / decan / prodecan /
director de departament
• UNIVERSITATEA este condusă de un RECTOR, care are în subordine mai mulți
PRORECTORI, ecare având repartizat câte un domeniu de activitate;
• Fiecare FACULTATE este condusă de un DECAN, care are în subordine unul sau
mai mulți PRODECANI, ecare având repartizat câte un domeniu de activitate;
• Fiecare DEPARTAMENT este condus de un DIRECTOR DE DEPARTAMENT, care
sunt în subordinea decanului.
Structuri de conducere: Senat Universitar / Consiliu de Administrație /
Consiliul Facultății / Consiliul Departamentului
La nivel de UNIVERSITATE există un Senat Universitar și un Consiliu de
Administrație.
Senatul Universitar reprezintă comunitatea universitară și este forul suprem
de decizie și deliberare la nivel universitar ind compus din:
- 75% personal didactic și de cercetare
- 25% reprezentanți ai studenților
Este condus de un Președinte și are în componență 8 Comisii de Specialitate.
Consiliul de Administrație este format din RECTOR, PRORECTORI, DIRECTOR
GENERAL ADMINISTRATIV, DECANII tuturor facultăților și un REPREZENTANT AL
STUDENȚILOR.
Consiliul de Administrație asigură sub conducerea Rectorului, conducerea
operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului Universitar.
La nivel de FACULTATE există un Consiliu al Facultății care reprezintă organismul
decizional și deliberativ al facultății, ind format din:
maximum 75% personal didactic și de cercetare
minimum 25% reprezentanți ai studenților
La nivel de DEPARTAMENT există un consiliu al departamentului.
Pe scurt:
Senatul Universitar ia decizii, aprobă regulamente.
Consiliul de Administrație se asigură de aplicarea acestora.
Consiliul Facultății adaptează deciziile Senatului la nivel de Facultate și
administrează treburile interne ale acesteia.

8

DICȚIONAR STUDENȚESC

Disciplină condiționată – disciplină care poate
creditelor aferente altei discipline.

contactată cu condiția acumulării

Disciplină de specialitate – disciplină care servește aprofundării sau extinderii
cunoștințelor și capacităților speci ce domeniului studiat.
Deprindere – cunoștințele și experiența necesare pentru realizarea unei sarcini speci ce
sau practicarea unei ocupații/ meserii/ profesii.
Evaluare, examinare – totalitatea metodelor și proceselor (teste/ examene scrise,
proiecte și portofolii etc.), utilizate pentru evaluarea performanțelor (cunoștințelor,
deprinderilor și competențelor) unei persoane și care duce la o formă de certi care.
Feedback – termenul reprezintă percepția unei persoane asupra comportamentului,
atitudinilor sau reacțiilor altei persoane în diferite situații. Feedback-ul mai poate oferit
după un proiect sau eveniment unui grup de persoane. Totodată, acesta este considerat
un mecanism de îmbunătățire atât a relațiilor, comportamentelor, proiectelor etc. Cât și
un element de detensionare.
Grad/ Diplomă/ Titlu – document doveditor de studii eliberat o cial de o instituție
de învățământ, care atestă domeniul cali cării profesionale (și eventual, specializarea)
conferind deținătorului anumite drepturi, unele ind reglementate prin lege.
Licență – lucrare scrisă, cuprinzând rezultatul unor investigații independente,
întreprinse sub îndrumarea unui profesor, susținută în fața unei comisii constituite cu
ocazia examenului de licență (învățământ de lungă durată) sau de absolvire (învățământ
de scurtă durată). Este folosit uneori și termenul de „diplomă”.
Plagiere/plagiat - Însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor
sau textelor aparţinând altei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost
obţinute şi prezentându-le drept creaţie persoana la. Plagierea constituie furt intelectual.
Stagii de practică - formă de învăţământ universitar care constă în activităţi, desfăşurate sub conducerea unor cadre didactice de specialitate, pe teren şi/sau în laboratoare speci ce, în vederea aplicării cunoştinţelor obţinute la anumite discipline.
Practică pedagogică - formă de practică asociata cursurilor de pregătire didactică şi
pedagogică care constă în susţinerea de lecţii în licee sau gimnazii de către studenţi.
Promovare - (a unei discipline)- obţinerea creditelor alocate disciplinei respective prin
îndeplinirea activităţilor speci ce de către titularul de curs(lucrări practice, teme, referate etc.) şi obţinerea unei note promovabile la formă de examinare cu care se încheie
cursul.
Workshop - atelier de lucru în care se lucrează în echipa în vederea dobândirii de abilităţi şi cunoştinţe, în vederea soluţionării unor probleme.
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DICȚIONAR STUDENȚESC

CUM FUNCȚIONEAZĂ O UNIVERSITATE

Alumnus - absolvent al unei instituții de învățământ superior (plural = alumni).
Cali care – este rezultatul formal al unui proces de evaluare și validare, care este obținut
atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut, ca urmare a
învățării, rezultate la anumite standarde prestabilite.
Ciclu – o grupare de semestre care alcătuiesc un ansamblu cu structură și obiective
bine de nite în vederea obținerii unui titlu academic. Unul dintre obiectivele indicate
în Declarația de la Bologna este “adoptarea unui sistem universitar bazat pe 2 cicluri:
licență și masterat”. Studiile de doctorat reprezintă al treilea ciclu.
Colocviu – formă de examinare a cunoștințelor teoretice și practice acceptată în
instituțiile de învățământ superior constând în discuții, lucrări de laborator sau lucrări
practice.

Comunitatea universitară este constituită din totalitatea persoanelor
ce fac parte din mediul universitar:
-Studenți

-Personal didactic și de cercetare
-Personal auxiliar (adică personal administrativ, secretariat etc.)
Grade didactice: asistent / lector / conferențiar / profesor

În fața numelor cadrelor didactice apar diferite prescurtări. Acestea
reprezintă titlul lor didactic.

Consilier – cadru didactic care la completarea contractului de studio consiliază
studentul în constituirea traseului individual de studiu prin selectarea disciplinelor din
planul de învățământ.

Conform Legii Educației, ecare cadru didactic universitar trebuie
să obțină titlul de doctor (de aici vine prescurtarea dr. sau Ph. D. pentru
limba en- gleză), adică să absolve ciclul de studii de doctorat. Cei care încă
parcurg acest ciclu au statutul de studenți doctoranzi cu abrevierea drd.

Contract de studii – contract educațional încheiat între student și universitate/
facultate, reprezentată prin rector și/ sau decan, care conține obligațiile părinților și lista
disciplinelor cu creditele aferente pe care studentul se angajează să le urmeze.

Cele 4 titluri didactice universitare în ordine ierarhică:
Asistent universitar (asist. univ.) Lector universitar (lect. univ.)
Conferențiar universitar (conf. univ.) Profesor universitar (prof. univ.)

Credit – unitate de măsură convențională a volumului de muncă (exprimat în timp)
pretinsă unui student sub toate formele ei: orele de contact direct cu profesorul în
procesul de instruire, orele de studio individual și cele de evaluare. Un credit e egal cu
25-27 de ore zice de studiu (inclusive participare la cursuri/ seminarii/ laboratoare,
precum și studiu individual sau realizare de teme și proiecte).

Legislație, documente, regulamente
Fiecare universitate este condusă respectând legile României (legea
de resort în cazul de față este Legea Educației Naționale nr. 1/2011), dar și
anumite regulamente interne.

Criterii de evaluare – descrierea cerințelor înaintate unui student pentru a demonstra
că nalitățile de studiu preconizate au fost realizate.

Documentul intern fundamental al ecărei universități este Carta
Universitară.

Curs/ Disciplină/ Unitate de curs – expunere, predare a unei materii de studiu sub
forma unui ciclu de lecții sau de prelegeri; p. ext. oră sau totalitatea orelor de program
destinate acestei expuneri; o parte a programului de studii care este, de regulă, complex
și evaluat separat.

Alte documente, regulamente și metodologii interne importante
pentru studenți sunt:
•Codul drepturilor și obligațiilor studentului Universității Tehnice
din Cluj-Napoca;

Curs la liberă alegere – un curs dintr-un program de studii oferit, de regulă, de altă
facultate decât cea de bază, care poate considerat ca parte a programului de studiu,
dar nu este obligatoriu și este selectat de către o parte din studenți la decizia proprie.

•Regulamentul de burse

Disciplină condiționată – disciplină care poate
creditelor aferente altei discipline.

contactată cu condiția acumulării

• Regulament de organizare și funcționare a căminelor studențești

Disciplină condiționată – disciplină care poate
creditelor aferente altei discipline.

contactată cu condiția acumulării

•Regulamentul ECTS
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•Regulamentul de taxe

Aceste documente pot consultate pe www.lspv.ro sau www.utcluj.ro.
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NU FI DOAR STUDENT...FII ERASMUS!

CINE TE REPREZINTĂ?
Asociația Liga Studenților „Pintea Viteazul” - LSPV este o organizație nonguvernamentală și apolitică ce are ca scop principal reprezentarea, apărarea și promovarea
drepturilor și intereselor studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare –
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și a tuturor tinerilor de până în 35 de ani din Baia
Mare.

Liga Studenților „Pintea Viteazul” elaborează și desfășoară programe speci ce în
domeniile: formării, instruirii și educării studenților și tinerilor, precum și în domeniile:
social, cultural, sportiv, turism, ecologie și protecția mediului.

Erasmus+
Programul Erasmus +, program nanțat de către Comunitatea Europeană
oferă studenților din UTC-N oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale
încheiate între facultățile/departamentele din UTC-N și universitățile partenere din UE.
CUNBM are acorduri ERASMUS cu câteva țări cum ar : Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Slovacia, Turcia, Austria, Grecia Olanda, Irlanda – UK.

Pe cine reprezentăm?

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării
profesionale, tineretului și sportului, prin care tinerii pot bene cia de programe educaționale, stagii de practică sau de voluntariat, printre care se numără și mobilitățile
academice și de practică pentru studenți.

LSPV reprezintă vocea a peste 5000 de studenți din cele trei facultății ale
Centrului Universitar Nord din Baia Mare și este prezentă în toate forurile decizionale
ale Centrului Universitar Nord din Baia Mare- UTC-N. Sprijină studenții și inițiativele
acestora în domeniul universitar, încearcă să rezolve problemele cu care studenții
se confruntă în mod direct (burse, tabere, cămine, etc.) și desfășoară acțiuni, lobby și
negocieri cu organele competente pentru soluționarea problemelor studențești.

Programele de mobilități oferă studenților ocazia de a studia în alte state din
Europa pentru un semestru sau un an, pe parcursul ecărui ciclu de studii, sau de a participa la stagii de practică. În toată această perioadă studenții bene ciază de o bursă, iar
studiile le sunt recunoscute la întoarcerea în țară. Astfel, tinerii au ocazia să se bucure
de bene ciile schimbului educațional intercultural, având posibilitatea de a aprofunda
domeniul studiat și dintr-o perspectivă internațională.

În anul 2017:

Orice student din UTC-N, care dorește sa participe la un program de studiu într-o universitate parteneră din UE în cadrul programului Erasmus + al UTC-N, pentru a
deveni student ERASMUS trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

Liga Studenților ”Pintea Viteazul” este singura organizație din Maramureș
care reprezintă studenții băimăreni, cuprinzând peste 200 de studenți voluntari.

•am organizat 21 de proiecte și evenimente interne și locale pentru studenți

și elevi;
•am fost parteneri în cadrul a 11 proiecte internaționale, naționale și

•

locale.

ALIANȚE ȘI FEDERAȚII DIN CARE FACEM PARTE
Liga Studenților ”Pintea Viteazul” face parte din Alianța Națională
a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), cea mai mare și reprezentativă
federație studențească din România și este membră a Federației Organizațiilor
Neguvernamentale de Tineret din Maramureș (FONT MM).
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•

•
•
•

sa e cetățeanul unei țări participante la programul de învățare pe tot parcursul
vieții;
sa e cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) într-o instituție de
învățământ superior dintr-o țară participantă la program.
Studenții din primul an:
Pentru mobilitățile de studiu, studentul din ciclul I trebuie să e înscris cel puțin în
al doilea an de studiu;
în cazul plasamentelor, aceasta condiție nu se aplică;

Ulterior susținerii de către studenți a examenelor nale și a lucrării de licență/disertație/tezei de doctorat, nu se mai poate efectua o mobilitate Erasmus.

Acorduri ERASMUS – Baia Mare: http://bri.utcluj.ro/bm_erasmus_acorduri.php
Pentru mai multe detalii: http://bri.utcluj.ro/bpc.php
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PROGRAMUL NAȚIONAL
“TABERE STUDENȚEȘTI”
Locurile în taberele studențești sunt oferite gratuit de Ministerul Tineretului și
Sportului în perioada Iulie-Septembrie a ecărui an, asta însemnând că studenții au la
dispoziție masă și cazare pentru 5 zile într-una dintre seriile disponibile.
Pentru a bene cia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma
de învățământ cu frecvență, pe loc nanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență
sau de master, ce este integralist și are vârsta sub 35 de ani.
Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:
a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele
de copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din
oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care bene ciază de burse sociale. În
cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale,
ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de
student-integralist nu se aplică.

ISTORIC LSPV

În mediul universitar băimărean se simțea nevoia unei organizații studențești
puternice care să reprezinte drepturile și interesele studenților din Centrul Universitar
Nord din Baia Mare.
Astfel, la data de 3 mai 2005 a luat ință Liga Studenților de la Științe și Litere
Baia Mare, care avea ca scop principal promovarea intereselor generale și speci ce
ale membrilor săi în toate domeniile de activitate, precum și elaborarea de programe
speci ce în domeniile: formării, instruirii, educării studenților.
La data de 6 februarie 2006 Liga Studenților de la Științe și Litere își modi că
denumirea în Liga Studenților ”Pintea Viteazul”, și în același timp și reprezentativitatea.
Noua ligă reprezentând toți studenții de la Universitatea de Nord Baia Mare (noul
Centru Universitar Nord din Baia Mare), nu doar pe cei de la cele două facultăți din
cadrul acesteia.
În cei 12 ani de activitate, LSPV a cunoscut o creștere considerabilă care a
determinat un impact productiv asupra studenților cu ajutorul proiectelor, care au
reușit să stabilească sustenabilitate în rândul comunității de tineri din Baia Mare.

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul
universitar precedent sau în semestrul I al anului universitar curent în cazul studenților
din anul 1, ciclurile de licență și master, cu o pondere de maxim 85% și studenții care
au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale,
artistice, ştiinţi ce, sportive și de voluntariat cu o pondere de minim 15% dintre
aceștia.
Studenții care doresc să bene cieze de un loc gratuit în taberele sudențești
de vară trebuie să depună o cerere de solicitare la secretariatul facultății în perioada
aferentă ecărui an universitar.
Cererile se depun la secretariatele facultăților după deschiderea perioadei de
înscriere. Perioada de depunere a cererilor va facută publică pe site-urile facultăților,
la avizierele facultăților, pagina de Facebook a Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” sau pe:
www.lspv.ro.
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DE CE SĂ DEVII MEMBRU AL
LIGII STUDENȚILOR ”PINTEA VITEAZUL” ?
Pentru că alături de noi te poți dezvolta personal și profesional. Leadership,
Comunicare, Public Speaking, Negociere, Management Organizațional sunt doar câteva
dintre competențele ce poți sa le descoperi și să ți le îmbunătățești ca voluntar în cadrul
LSPV.
Ai șansa de a concepe și de a pune în practică idei și proiecte alături de o
echipă plină de entuziasm.
Voluntariatul înseamnă acumularea unei experiențe profesionale într-un
anumit domeniu, care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți.
Motive să devii voluntar:
1.

pentru a câștiga experiență în vederea obținerii unui job mai bun;

2.

pentru a nu pierde vremea acasă;

3.

pentru a-ți face noi prieteni și cunoștințe;

4.

pentru a învăța lucruri noi și a-ți forma deprinderi utile;

5.

pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții;

6.

pentru a-ți face contacte utile;

7.

pentru a te simți util;

8.

pentru a te distra;

9.

pentru a face tranziția spre o nouă viața;

10. pentru a aduce un aport comunității în care trăiești;
11. pentru a-ți asuma o responsabilitate;
12. pentru a face parte dintr-o echipă;
13. pentru a cunoaște și/sau a înțelege mai bine problemele comunității în care
trăiești.
Poți participa la:
1.

Consiliere și informare a publicului țintă;

2.

Organizarea de evenimente (conferințe, training-uri, seminarii etc.);

3.

Proiecte ale organizației, proiecte comunitare, proiecte de colaborare, proiecte
europene etc.;

4.

Campanii de promovare a evenimentelor.

Unde ne gases :
Str. Victoriei, nr.76, Căminul 3, SalaA (la Spanzuratoare)
www.lspv.ro | oﬃce@lspv.ro
facebook.com/lspv.bm
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CENTRUL DE CONSILIERE ȘI
ORIENTARE PROFESIONALĂ C.C.O.P.
Centrul de Consiliere și Orientare Profesională (C.C.O.P.) este partenerul
companiilor/ organizațiilor care doresc să recruteze tineri absolvenți/ studenți ai
Centrului Universitar Nord din Baia Mare.
Scopul este de a acoperi nevoile de personal cu pregătire superioară, într-un timp
scurt, cu costuri reduse și într-o manieră e cientă. C.C.O.P. oferă rmelor posibilitatea
de a prelua candidații în procesul de recrutare în funcție de pro lul dorit, pentru
a economisi timp și pentru a avea garanția unui proces realizat în scopul satisfacerii
nevoilor concrete ale rmei.
Rolul și sarcinile preconizate ale Centrului de Carieră și Orientare
Profesională pentru studenții de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare sunt
următoarele:
Furnizarea informațiilor privind:
- piața muncii;
- traseul educațional (de pregătire, formare, pregătire continuă);
- evaluarea și autoevaluarea personalității.
- dezvoltarea abilității și încrederii în sine a studenților în luarea deciziilor privind
cariera în contextul schimbărilor economice și sociale în societatea românească.
Să alcătuiască programe de orientare pentru studenți/adulți în funcție de
speci cul zonal și de mediu;
Să consilieze individual sau în grup studenți/adulți, la cererea acestora, dupa o
programare riguroasă.
Să furnizeze elevilor/studenților informații și consultații în alegerea/schimbarea
rutei profesionale individuale în contextul curriculei universitare și al sistemului de
credite transferabile;
Să prospecteze în permanență nevoile pieței muncii și să promoveze în campusul
universitar acțiuni speci ce cunoașterii rmelor și a nevoilor lor de personal cu cali care
academică (Ziua rmei, târg de joburi etc.);
Să acorde consultanță și sprijin metodologic și pedagogic în pregătirea
studenților pentru contractul cu mediul economic și de afaceri.
Consilierea studenților din anii terminali asupra problemelor legate de proiectul
viitoarei cariere cum ar :
• integrarea conformă diplomei;
• continuarea studiilor (masterat, studii aprofundate, doctorat, studii
postuniversitare de perfecționare sau de specializare);
• acceptarea unor ocupații străine pregătirii prin studii;
• modalități de prezentare la interviu;
• întocmirea scrisorii de intenție și a C.V.;
• sursele documentării și cadrul instituțional în vederea integrării în
profesie;
• șomaj;
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CAMINE ȘI CANTINE

CĂMINE:
Centrul Universitar Nord din Baia Mare dispune de 3 cămine.
Căminul numărul 2 situat pe strada Victor Babeș, 62 A, ecare cameră are 4 paturi.
La ecare etaj există o ciu și grup sanitar.
Căminele numărul 1 și numărul 3 sunt situate pe strada Victoriei 76 , unde ecare
cameră are 2 paturi și grup sanitar propriu, o ciul existând la ecare etaj.
Studenţii ai căror părinți sunt cadre didactice bene ciază de gratuitate la cazarea
în cămin.
Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la următoarele numere de telefon:
C1 str. Victoriei 76 , tel. 0372-728960
C2 str. Victor Babeș 62A , tel. 0372-728962
C3 str. Victoriei 76 , tel. 0372-728961

CANTINĂ:
CUNBM dispune de o cantină a ată pe strada Victoriei 76, unde studenții din
CUNBM pot servi masa în ecare zi a săptămânii (luni- vineri ) începând cu ora 11:30
până la 14:30.

CABINETUL MEDICAL
Pentru studenții Centrului Universitar Nord din Baia Mare este situat pe str. Ion
Slavici, nr. 1B.
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ANOSR ȘI FONT

DEMOCRAȚIA ÎN UTCN

ANOSR
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, nonguvernamentală și non-partizană.
Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de
organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea
academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației
Naționale.

În prezent, ANOSR numără 96 de organizații studențești din 17
centre universitare din România.
ANOSR a primit în octombrie 2002 statutul de membru cu drepturi depline
al Forumului European al Studenților (ESU), devenind prima și unica
federație studențească din România recunoscută și reprezentată la nivel
european.
ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea intereselor
studenților din România sub aspect educațional, social, economic și
cultural, atât la nivel național, cât și internațional. Suntem în primul rând
o platformă de comunicare între organizațiile membre, urmărind în acest
sens să facilităm parteneriatele și schimbul de resurse între organizațiile
studențești.
ANOSR se implică în dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret la
nivel național și internațional, formulând și susținând poziția studenților, oferind
organizațiilor membre sprijin în implementarea e cientă a acestor politici la
nivel local.
FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE DIN
MARAMUREȘ - FONT MM

Scopul Federației este de a reprezenta interesele organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret din Maramureș în relația cu alte
structuri neguvernamentale, mediul privat, instituțiile statului, comunitate și
bene ciari.

14

Conform Legii Educației Naționale, studenții sunt reprezentați în proporție de 25
% în Senatul Universității și Consiliul ecărei Facultăți.
În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca studenții sunt reprezentați în toate
comisiile sau mecanismele cu rol decizional sau consultativ la nivelul Universității sau al
Facultăților acesteia.
Principalele funcții de reprezentare ale studenților în cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca sunt:
a) Șe i de grupă sau de an – mențin relația cu secretariatul, informează studenții
despre decizii, modi cări și alte aspecte generale care privesc viața universitară,
programează examene (după consultarea studenților);
b) Studenții consilieri – minim 25 % din numărul total de membri ai consiliilor
ecărei facultăți. Un student consilier participă la ședințele consiliului facultății, are drept
de vot în cadrul acestora, propune și susține inițiative care re ectă opiniile studenților și
le comunică acestora deciziile adoptate;
c) Studenții senatori – 25 % din numărul total de membri ai senatului. Un
student senator reprezintă interesele studenților la nivel de Universitate, participă și are
drept de vot în cadrul ședințelor Senatului și informează studenții cu privire la deciziile
adoptate;
d) Șe i de cămin și șe i de palier – reprezintă interesele studenților la nivel
de cămin, raportează Universității problemele existente și asigură respectarea
regulamentului de cămin.
Alegerile studenților reprezentanți din Senat și Consilii sunt organizate de
către organizațiile studențești legal constituite, procesul electiv ind transparent în
toate etapele de desfășurare. Acestea se desfășoară conform Regulamentului de alegere
a studenților reprezentanți din UTC-N.
Durata mandatului unui student reprezentant este de 1 an, cu posibilitatea de
prelungire. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant mai mult de 4
ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați site-ul www.lspv.ro.
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ANOSR ȘI FONT
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STUDII

OBLIGAȚIILE STUDENTULUI

Program de studii
Programul de studii constă în totalitatea activităților de proiectare, organizare,
conducere și realizare efectivă a predării, învățării și cercetării dintr-un domeniu care
conduce la obținerea unei cali cări universitare.

9. De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;
10. De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile
și subvențiile primite;

Programele de studii se diferențiază în funcție de:
- Nivelul cali cării universitare: licență, masterat, doctorat;
- Forma de învățământ: zi, cu frecvență redusă, învățământ la distanță etc.;
- Domeniul de specializare a cunoașterii, conform cu diviziunea academică a
cunoașterii și cu diviziunea profesională a muncii.

11. De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare
organizează programe de studii universitare pe cicluri de licență, master și doctorat.
Acestea sunt următoarele:
- Pentru studiile universitare de licență: cu frecvență și cu frecvență redusă
- Pentru studiile universitare de masterat: cu frecvență
- Pentru studiile universitare de doctorat: cu frecvență

13. De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor
de către instituția de învățământ superior;

O persoană poate admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel mult două
programe de studii, dintre care doar la unul pe locuri nanțate de la bugetul statului,
indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.

15. Să își îndeplinească angajamentele nanciare impuse de către Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, în condițiile stabilite în contractul de studiu și
regulamentele interne ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

12. De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția
lor de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

14. De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care
ar putea in uența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;

Contract de studii, contractul disciplinelor
Calitatea de student se poate dobândi/ redobândi prin unul din următoarele
moduri:
 prin concurs de admitere;
 prin concurs de admitere pentru persoanele care au fost exmatriculate de la
învățământul de lungă durată sau colegiu și pentru absolvenții cu diplomă de
absolvire de la studiile universitare de scurtă durată;
 prin transfer de la o altă instituție de învățământ superior acreditată;
 prin mobilitate, pe o perioadă limitată, de la o instituție de învățământ superior;
 prin repartiție de la MEN;
 prin reînmatriculare pentru persoanele care au fost exmatriculate din UTCN,
ciclul de licență (după maxim 2 ani de la exmatriculare);
 reluarea studiilor pentru studenții care au fost în întrerupere de studii (1,2 ani
universitari).

Pentru mai multe informații despre drepturile și obligațiile studentului din
cadrul UTC-N: www.lspv.ro sau www.utcluj.ro.

În toate cazurile, calitatea de student se dobândește odată cu semnarea bilaterală a
Contractului de Studii și înmatricularea în universitate la un program de studiu speci c,
și apoi se validează anual prin semnarea bilaterală a Contractului Disciplinelor.
Anexa aferentă Contractului de Studii, respectiv Contractul disciplinelor, se
semnează la începutul ecărui an universitar. Aceasta conține lista disciplinelor cu
creditele aferente pe care studentul se obligă să le urmeze și care stă la baza stabilirii
obligațiilor nanciare ale studenților.
Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii la un
program de studii universitare nu se poate modi ca în timpul anului universitar.
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OBLIGAȚIILE STUDENTULUI

STUDII

18. Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu titularul de curs prin
reprezentantul de an/serie/secție al studenților.
19. Dreptul de a se prezenta de 2 ori la examene în mod gratuit și dreptul de a da
măriri de note în conformitate cu Regulamentul ECTS.
20. Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maximum 3 zile de la data
susținerii examenului și cu o minim o săptămână înainte de desfășurarea următoarei
date de examinare la aceeași materie.
21. Dreptul de a sesiza Conducerii Facultății, Conducerii Universității si autorităților
competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe
acestuia.

Studenții au următoarele obligații:
1. De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și
programelor analitice ale disciplinelor;
2. De a respecta Carta, regulamentele și deciziile Universității Tehnice din ClujNapoca;
3. De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de
învățământ superior în calitate de reprezentanți aleși ai studenților sau delegați ai
organizațiilor studențești;
4. De a respecta standardele de calitate impuse de către Universitatea Tehnica din
Cluj-Napoca
5. De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște
paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;
6. De a respecta prevederile codului etic al Universității Tehnice din Cluj-Napoca;
7. De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de
absolvire originale;
8. De a participa la activități academice fără a
sau a altor substanțe interzise;
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sub in uența băuturilor alcoolice

Carnetul de student
La începutul primului an de studii, universitatea îți eliberează două documente
importante pentru studenția ta:
CARNETUL DE STUDENT și LEGITIMAȚIA DE TRANSPORT.
Carnetul de student îți servește ca act de identitate în toate situațiile în care
se cere să se facă dovada calității de student (la muzee, la eliberarea rețetelor
medicale etc.). Pentru a rămâne valabil după eliberare este obligatoriu să-l
prezinți la începutul ecărui an universitar la secretariatul facultății tale ca să e
avizat. De asemenea, carnetul de student este important pentru a consemna
notele obținute la examene sau alte forme de veri care a cunoștințelor.
Prin intermediul LEGITIMAȚIEI DE TRANSPORT studenții bene ciază de transport
gratuit cu trenul.

Obligatoriu/opțional/facultativ
DISCIPLINELE OBLIGATORII sunt cele impuse prin planul de învățământ.
DISCIPLINELE OPȚIONALE sunt alese dintr-un număr mai mic sau mai mare
de discipline, iar acestea devin obligatorii odată cu alegerea făcută. Disciplinele
obligatorii și opționale cumulează împreună cele 30 de credite pe semestru.
DISCIPLINELE FACULTATIVE nu te obligă la frecventarea cursurilor sau la a
prezent la examene. Acestea nu te ajută să promovezi anul (de regulă nu au atribuit
un număr de credite), însă îți poți oferi șansa de a te dezvolta pe mai multe planuri.

Creditele ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Sunt asociate disciplinelor din planul de învățământ, 1 credit transferabil
echivalează cu minimum 25 de ore și maximum 27 de ore de activitate globală
(interacțiunea didactică propriu-zisă, documentare, proiecte, redactarea unor materiale
speci ce, precum referate, eseuri, traduceri etc., consultații, pregătire individuală pentru
evaluare etc.).
Creditele alocate unei discipline prin planul de învățământ sunt dobândite de
către student în urma obținerii notei minime 5 sau a cali cativului admis la evaluarea
cunoștințelor, acestea re ectă cantitatea de muncă investită de către student pentru
însușirea unei discipline, sub toate aspectele: curs, seminar, lucruri de laborator, proiecte,
practică, teme, studiu individual etc. și sunt valabile maxim 7 ani în caz de întrerupere
a studiilor.
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STUDII

Evaluarea
Evaluarea studenților se face pe parcursul anului universitar, la seminarii,
laboratoare, prin lucrări practice, teme, teste, proiecte și prezentări, precum și la nalul
semestrului prin examene susținute în sesiunile stabilite în conformitate cu structura
anului universitar.
Nota nală a unui student la o disciplină poate compusă din notele pe care
acesta le primește în timpul semestrului, la seminar sau laborator, și din nota de la
examenul nal.
Notele care se pot acorda unui student sunt de la 1 la 10. Pentru a promova un
examen este necesar ca studentul să obțină minim nota 5. Prin obținerea notei 5 la un
examen, studentul își asigură și acumularea creditelor aferente disciplinei respective.
În primele două săptămâni de activitate didactică (la începutul ecărui
semestru), ecare cadru didactic își va prezenta Fișa Disciplinei și modalitățile de
evaluare, cerințe pe care nu le poate modi ca pe parcursul semestrului decât cu acordul
prealabil al studenților.
Examenele pot atât scrise, cât și orale.
Data examenelor se stabilește de către reprezentanții studenților (șeful de
grupă), împreună cu cadrele didactice și secretariatul, și sunt anunțate cu cel puțin două
săptămâni înainte de începerea sesiunii de examen.
Examenul scris se susține în prezența a cel puțin două cadre didactice (unul
ind obligatoriu cadrul didactic care a predat materia), iar în cazul examenelor orale
e necesar să e prezenți în sală în momentul evaluării, pe lângă cadrele didactice, cel
puțin alți doi studenți.
În cazul în care studenții nu sunt mulțumiți de nota primită, aceștia pot depune
contestație la secretariatul facultății, în termen de cel mult 48 de ore de la a area notei.
Studenții care încearcă să promoveze examenele prin fraudă sunt exmatriculați.

Restanțe
Studenții UTC-N au dreptul la 2 sesiuni de examene gratuite (astfel, studenții au
dreptul să susțină un examen într-un an universitar de 2 ori, GRATUIT). Neprezentarea
la un examen duce la consumarea unei oportunități gratuite de susținere a examenului.
În cazul în care studenții au examene restante din anii universitari precedenți,
aceștia au posibilitatea să aleagă între două variante:
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9. Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului
de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu și
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesionala a
studenților utilizând sistemul ECTS.
10. Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând stagiile de practică.
11. Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite
după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște
baremul după care au fost evaluați.
12. Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o
dizabilitate temporară sau permanentă, certi cată medical, care face imposibilă
prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de
curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor
examinării.
13. Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform
Regulamentului privind activitatea profesională a studenților utilizând sistemul
ECTS. Rezolvarea contestației va făcută de către o comisie din care nu fac parte
cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul
care studentul solicită acest lucru.
14. Dreptul de a bene cia de un proces educațional centrat pe student în vederea
dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare,
păstrării locului de muncă și mobilității pe piața muncii.
15. Dreptul de a recupera gratuit activitățile practice pe baza actelor justi cative și a
cererii individuale aprobate de către decanatul facultății. Cererile se pot face pentru
cazuri medicale, participări la manifestări sportive de performanță, participări la
conferințe, simpozioane, la activitatea de reprezentare a studenților și alte cazuri
deosebite în conformitate cu legislația în vigoare.
16. Dreptul de a evaluați în cadrul a cel puțin 3 sesiuni de evaluare anual în
conformitate cu regulamentul ECTS.
17. Dreptul a a a datele examenelor-evaluărilor cu cel puțin 2 zile înainte de pe siteul facultăți. În caz contrar, studenții pot cere repetarea examenului. Pentru sesiunea
de toamnă, programarea examenelor se face până la terminarea sesiunii de vară și
se a șează pe site-ul facultății.
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Studentul bene ciază de următoarele drepturi:

1. Dreptul la învățământ de calitate.
2. Dreptul la protecția datelor personale.
3. Dreptul de a tratat cu respect de către cadrele didactice și de către personalul
angajat al instituției. Este interzisă utilizarea apelativelor și formulelor cu caracter
ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau conținând limbaj ori implicații sexuale
explicite sau implicite la adresa studentelor și studenților.
4. Dreptul la suport de curs gratuit, (de minimum 5 pagini ), în format zic sau
electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în
bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății. Cărți în format zic pot cerute
obligatoriu ca suport de curs pentru evaluare numai dacă sunt disponibile la
biblioteca Universității.
5. Dreptul de a informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului,
cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele
generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare.
Orice modi care ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate
făcută doar cu acordul majorității studenților înscriși la cursul respectiv. Studenții
înmatriculați la forma de învățământ la distanță au dreptul de a informați în cadrul
primelor două întâlniri programate.
6. Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a
prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice
legate de programul de studii urmat.
7. Drepturi de autor și de proprietate industrială pentru rezultatele obținute prin
activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în
vigoare și a Cartei Universității Tehnice din Cluj-Napoca și a eventualelor contracte
între părți.
8. Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare,
precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii.
Modul de identi care, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un
criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu.
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STUDII
1.

Prima posibilitate constă în recontractarea disciplinei restante. Toate
disciplinele nepromovate până la sfârșitul sesiunii de restanțe trebuie să
e recontractate în anul universitar următor.
Recontractarea unei discipline nepromovate poate impune:
- pentru studenții care nu și-au îndeplinit obligațiile din Fișa Disciplinei
refacerea tuturor
activităților prevăzute în Fișa Disciplinei și plata unei taxe corespunzătoare
cu numărul
creditelor disciplinei recontractate;
- pentru studenții care și-au îndeplinit toate obligațiile (laborator/proiect/
seminar) din Fișa Disciplinei recontractarea și achitarea doar a taxei
corespunzătoare susținerii examenului, prevăzută în Regulamentul de
taxe.
Disciplinele facultative nepromovate nu trebuie recontractate.
2. A doua posibilitate constă în prezentarea direct la examen, în oricare
dintre sesiunile ordinare stabilite prin structura anului universitar, fără vreo
recontractare, doar prin depunerea în prealabil a unei cereri la secretariatul
facultății de care aparține studentul și achitarea unei taxe.
Studenții care au restanțe din anii precedenți și au achitat taxa pentru
susținerea examenului se pot prezenta la examen atât în sesiunea de
examene cât și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului.
Exemplu: Dacă am o restanță din semestrul I anul 1, pot să susțin examenul
în semestrul 1 al anului universitar în care mă a u, atât în sesiunea de
examene aferentă semestrului cât și în sesiunea de restanțe aferentă
semestrului.
În sesiunea de restanțe din toamnă se pot susține restanțe din ambele
semestre.
Pentru examenele din AN CURENT, în cazul în care v-ați prezentat o singură
dată (sesiune sau restanță) aveți posibilitatea să susțineți examenul gratuit dacă v-a fost
aprobată motivarea absenței. În caz contrar, taxa este de 100 de lei. În cazul în care nu
v-ați prezentat deloc, taxa este de 150 de lei.
Pentru examenele din AN ANTERIOR, taxa este 100 de lei dacă au fost plătite taxele de
examinare în sesiunea anterioară, studentul a fost prezent, dar nu a promovat examenul.
Recontractări
În cazul în care, după toate cele 3 prezentări, un student nu obține nota de promovare la
o disciplină , acesta poate solicita recontractarea disciplinei respective. Dacă studentul
nu are îndeplinite standardele minime ce decurg din Fișa disciplinei nepromovate
(frecvență, lucrări, laboratoare etc.), care să-i permită prezentarea la examen,
recontractarea impune refacerea tuturor activităților de instruire prevăzute în Fișa
disciplinei și presupune prezentări gratuite la examen.
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STUDII

Măriri de note
Studenții care își doresc reexaminarea în vederea măririi unei note, pot
bene cia gratuit de acest lucru de două ori într-un an universitar și cu plata tot de două
ori, conform regulamentelor interne. Nota se modi că numai în cazul în care obții o
notă mai mare decât cea inițială. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor
la disciplinele studiate în anii precedenți, iar examinarea pentru mărirea notei nu se
poate repeta. Notele obținute la examenele de mărire de notă se iau în calculul mediilor
de burse, cazare și la reclasi carea anuală.
Media ponderată
Media ponderată este cea care se ia în considerare la acordarea burselor sau
reclasi carea studenților în regim cu taxă/ fără taxă. Aceasta diferă de media aritmetică
și se calculează astfel:
pentru ecare disciplină obligatorie și opțională, se calculează produsul dintre
nota obținută și numărul de credite aferente disciplinei respective (dacă o
disciplină nu este promovată se consideră nota 0);
se face suma dintre aceste produse, iar rezultatul se împarte la numărul total de
credite al anului (60), obținându-se astfel media ponderată.

Reclasi cări taxă/ buget
La sfârșitul ecărui an universitar se face o reclasi care a studenților pentru
ecare specializare în parte. Astfel, un student care în anul anterior se a ă pe un loc cu
taxă, poate să ajungă pe un loc fără taxă (bugetat) și viceversa.
Clasamentul se face prin ordonarea descrescătoare a mediilor ponderate. În caz
de egalitate, criteriul de departajare va numărul total de credite obținute, incluzând și
disciplinele facultative de această dată.
Un student poate studia în regim bugetat doar pe o perioadă legală a ciclului
universitar (6-8 semestre ciclul de licență și 4 semestre pentru ciclul de masterat).

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)
DPPD este o structură didactică și de cercetare științi că a Universității Tehnice
din Cluj Napoca, în cadrul căreia se asigură pregătirea speci că a studenților și
a absolvenților învățământului superior, care optează pentru profesia de cadru
didactic.
Misiunea: profesionalizarea în cariera didactică, formarea inițială, formarea
continuă a personalului didactic din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal,
postliceal și superior.
Înscrierea la cursurile de DPPD este opțională și constă în completarea unei șe
de înscriere;
Înscrierea la Programul de studii psihopedagogice Nivel I sau Nivel II, organizează
în regim postuniversitar, se realizează conform metodologiei din șele de înscriere:
Fișa de înscriere Nivel I postuniversitar, Fișa de înscriere Nivel II postuniversitar.
Admiterea la cursurile DPPD se realizează pe baza unui interviu ce vizează
identi carea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice;
Persoanele care nu optează pentru Programul de studii psihopedagogice
prin DPPD în timpul studiilor de licență, îl pot urma în regim postuniversitar după
obținerea licenței, dar numai cu taxa cf. OM 4316/03.06.2008. Conform legislației
în vigoare: niciun absolvent de învățământ superior nu poate cadru didactic (în
învățământul preuniversitar sau universitar) fără absolvirea cursurilor Programului
de studii psihopedagogice și obținerea certi catului de absolvire al DPPD Nivel I,
respectiv Nivel II.
Planul de învățământ după care se desfășoară Programul de studii
psihopedagogice este probat de M.E.C.I, ind constituit conform noilor reglementări
ale Procesului Bologna.
DPPD organizează studii universitare în conformitate cu OM nr. 5745 din
13.09.2012 cu modi cările completările ulterioare.
Certi carea pentru profesia didactică se poate obține la 2 niveluri:
a) Nivel I (inițial): acordă absolvenților de studii universitare dreptul să
ocupe posturi didactice;
b) Nivel II (de aprofundare): acordă absolvenților de studii universitare
dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și
superior.
CONTACT:
Nr. tel. 0262-218 132
http://www.cunbm.utcluj.ro/sites/dpppcd/
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ORAR

În prima săptămână de facultate toți suntem debusolați. Nu știm unde se a ă
sălile și cum trebuie să te prezinți la cursuri. Mai jos este detaliat modul în care se citește
orarul.
Prima dată să îți explicăm ce tipuri de “ore” sunt în orar.
Vei vedea că unele căsuțe sunt împărțite în două sau că unele cursuri sunt doar
pe jumătate de căsuță. Asta înseamnă că acel curs/ seminar/ laborator îl faci o dată la
două săptămâni.
Dacă apare în prima parte a căsuței (partea stângă sau partea de sus) asta
înseamnă că acel curs/ seminar/ laborator va făcut în săptâmâna impară. Dacă tot
venii vorba de săptămâni impare și pare, să îți explicăm cum stă treaba și cu ele.
Fiecare semestru are 14 săptămâni de școală, săptămânile 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ind săptămânile impare, iar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ind săptămânile pare.
Să revenim la orar, dacă e trecută pe întreaga căsuță însemnă că îl faci în ecare
săptămână.
Să trecem la acele litere pe care le vezi lângă denumirea unei “ore”. Fiecare literă
corespunde unui anumit tip de curs.
C- Curs / S- Seminar / L- Laborator / P- Proiect
Mai jos o să găsiți link-urile cu orarul pe grupe, pe cadre didactice respectiv pe
săli de curs:
www.ubm.ro/orar/

Curs/ seminar/ laborator
Cursurile sunt susținute de profesori, conferențiari și lectori, în cadrul acestora
ind prezentate aspectele teoretice ale disciplinei respective. La cursuri participă, de
regulă, toți studenții dintr-un an sau de la o specializare, respectiv serie.
Seminariile și laboratoarele sunt susținute de asistenți și lectori reprezentând
partea aplicativă a cunoștințelor teoretice dobândite la cursuri. Aici participă doar
studenții unei grupe/ subgrupe, iar interacțiunea profesor-student poate mult mai
amplă.
De reținut este faptul că activitățile realizate în cadrul seminariilor și
laboratoarelor pot reprezenta condiții de intrare în examen și sunt luate în considerare
ca parte a notei nale (vezi criteriile din Fișa disciplinei aferente).
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
Studenții au dreptul de a evalua în ecare semestru activitatea cadrelor
didactice și calitatea cursurilor/ seminariilor/ laboratoarelor. Practic, este momentul
când studenții dau note cadrelor didactice.
Pentru această evaluare, studenții vor primi la nalul ecărui semestru o grilă
de evaluare pe care va trebui să o completeze, ecare grilă completată ind anomină.
Recomandăm completarea acestor grile cu multă seriozitate pentru că în
funcție de concluziile obținute în urma centralizării lor se pot lua măsuri în ceea ce
privește îmbunătățirea calității procesului educațional.
Rapoartele evaluării cadrelor didactice de către studenți sunt publicate pe siteul ecărei facultăți.

De asemenea, în orar vei vedea tot felul de denumiri de săli pe care nu o să le
înțelegi, așa că îți explicăm numele sălilor.

Strada Victor
Babeș (aproape
de mall-ul Vivo!)
Toate sălile care au în
față literele L, P sau E le
găsești aici. Mai găsești aici
și am teatrele A1, A2, A3,
A4 . De asemenea, tot
aici găsești Casieria
și Sala de Sport.
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Strada Crișan
(lângă Teatrul
Municipal) Aici găsești
toate sălile care au în
față litera T.

Strada
Victoriei (la
Spânzurătoare)
Aici găsești toate
sălile care încep cu
litera S, am teatrul
A59 dar și sala
multimedia M.
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BURSE

Din fondurile de la bugetul de stat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
acordă: burse pentru stimularea performanţei, burse sociale, burse pentru ajutor
social ocazional, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare şi
postuniversitare în ţară/străinătate şi alte forme de sprijin material.
Bursele pentru stimularea performanței, acordate din fonduri de la bugetul de stat
sunt:
1.

burse de performanţă

2.

burse de merit

Bursele de performanţă acordate de către UTC-N sunt de două categorii:
1.

burse de performanţă ştiinţi că

2.

burse de performanţă academică.

Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei
categorii de burse.
Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12

BURSE

Bursa de performanţă academică se poate acorda studenţilor de la
învăţământul universitar ciclul licenţă şi master (începând cu anul II de studiu).
Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare
a bursei de performanţă academică pe facultate (nu mai puţin de 9,00 la ciclul de licenţă
şi 9,50 la ciclul de master), mediile ind diferenţiate pe cicluri şi specializări.
Bursele de performanţă ştiinţi că se atribuie prin concurs organizat de
universitate. Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul de
Administraţie.
Repartizarea fondului de burse de merit ale facultăţilor pe cicluri, programe de
studii, specializări şi ani se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din anul,
specializarea şi programul respectiv.
Bursa de merit se acordă din alocaţiile bugetare. Bursele de merit în cadrul
programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu se acordă studenţilor de la
învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu semestrul al II-lea din
primul an de studiu, după atribuirea burselor de performanţă academică şi sociale,
în ordinea descrescătoare a mediei generale (nu mai puţin de 7,00) obţinute de către
studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.

luni).

În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se face
pe baza criteriilor suplimentare stabilite de comisia de burse a facultăţii.

Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență
sau de master care bene ciază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al
respectivului ciclu li se va/vor acorda aceleași tip de bursă/burse până la nalizarea
anului universitar, adică până la susținerea examenului de nalizare a studiilor (prima
examinare).

Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul
dintre numărul de credite aferent ecărei discipline şi numărul de credite total al anului
universitar/semestrului în cauză.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UTC-N sau de către
personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie este ca
studentul să e integralist.

Bursele pentru susţinerea nanciară a studenților cu venituri reduse sunt burse
sociale şi burse de ajutor social ocazional. Acestea sunt acordate din fonduri de la
bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei
studentului şi a criteriilor generale stabilite prin prezentul regulament și a criteriilor
speci ce.

Fac excepţie de la această prevedere:
a) bene ciarii bursei sociale din fonduri extrabugetare (venituri proprii);
b) bene ciarii bursei sociale: - pentru semestrul I - care au promovat în anul curent
acumulând 60 de credite din disciplinele planului de învățământ al anului anterior;
- pentru semestrul II - care au promovat în anul curent acumulând 60 de credite din
disciplinele planului de învățământ al anului anterior şi au acumulat 30 de credite din
disciplinele planului de învățământ aferent semestrului I al anului în curs;
c) studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român primiți la studii în baza
metodologiilor speci ce emise de Ministerul Educației Naționale, cu raportare la anul
în care au fost înmatriculați.
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Cuantumul burselor :
1. Bursa de performanță - 800 lei
2. Bursa de merit - 700 lei
3. Bursa de socială - 580 lei
4. Bursa pentru ajutor social ocazional - 580 lei.
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