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contractul de studii
Contractul de studii conține lista disciplinelor care vor fi studiate pe 
parcursul unui an universitar și informații despre disciplinele studiate 
(titlul, codul, numărul de credite). Totodată, contractul de studiu tre-
buie completat de către student cu datele personale. 

Planurile de învățământ conțin discipline obligatorii, opționale și 
facultative.  

Contractele de studiu se completează anual, studentul ale-
gând cursurile din planul de învățământ pentru anul ce urmează. 
Nerespectarea termenelor limită pentru completarea contractelor de 
studii afectează statutul de student în anul universitar respectiv.

creditele
Universitatea Babeș-Bolyai aplică, în evaluarea activității studenților 
tuturor specializărilor Sistemul European de Credite Transferabile – 
ECTS (European Credit Transfer System).

Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 și 30, alocate 
unor unități de cursuri și unor activități precise dintr-un semestru. 
Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru 
însușirea unei discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări de 
laborator/atelier, proiecte, practică, studiu individual etc.).

Numărul de credite prevăzute în planul de învățământ la curs de zi 
pentru un semestru este de 30. 

Studenții care nu acumulează într-un an universitar un minim de 30 
de credite la disciplinele de obligatorii și opționale sunt exmatriculați.

REGULAMENTUL 
integral privind acti-

vitatea profesio-
nală a studenților 

(nivel licență și mas-
ter) din Universitatea 

Babeș-Bolyai în 
baza Sistemului 

european de credite 
transferabile, apro-
bat prin Hotărârea 

Senatului cu nr. 210/
SEN/4.07.2012, poate 
fi consultat la adresa: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/ects.html
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examinarea
Examenele și colocviile se susțin numai în sesiunile regulamentare, 
ținând cont și de ziua și ora desfășurării acestora, pentru toate for-
mele de învățământ. Acestea se stabilesc de către decanate, la propu-
nerea grupelor de studenți și cu acordul cadrului didactic titular de 
disciplină, specificând explicit modul de verificare (scris; scris și oral; 
scris, oral și practic; oral; practic etc.). Studenții se pot prezenta pentru 
susținerea unui examen numai dacă au parcurs activitățile de labo-
rator, proiecte etc., prevăzute în fișele disciplinelor și activitățile cu 
frecvență obligatorie, integrală sau procentuală, stabilite de Consiliul 
facultății, cu respectarea disciplinelor incluse în contractul anual de 
studii.

Într-un an universitar, studenții se pot prezenta la examen, inclu-
siv pentru mărirea notei, de cel mult două ori la fiecare disciplină 
ce figurează în contractul de studiu pentru acel an universitar. 
Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disci-
plină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui 
drept de prezentare la examen din cele două posibilități avute la 
dispoziție.

Pentru fiecare disciplină, prevăzută a fi examinată într-o sesiune de 
examene, se prevăd cel puțin două date pentru examen în acea sesi-
une.  În sesiunile ordinare se precizează pentru fiecare grupă de stu-
denți datele la care urmează să se prezinte pentru examen, studentul 
având obligația să se prezinte cu grupa din care face parte.  
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mobilitatile studentesti
În momentul de față, Universitatea „Babeș-Bolyai˝ cooperează cu peste 
200 de universități prestigioase din zona Euro-Atlantică. Aceste coope-
rări generează pentru studenți posibilități variate de a învăța în străi-
nătate, stagiile de burse în străinătate fiind recunoscute și echivalate la 
momentul întoarcerii în țară. Aceste activități sunt coordonate de către 
Centrul de Cooperări Internaționale împreună cu facultățile vizate.

Mobilități studențești ERASMUS
ERASMUS este componenta Programului LIFE-LONG LEARNING care 
se adresează învățământului superior prin intermediul căreia progra-
mul continuă, într-o formă revizuită și extinsă, Proiectul de acțiune al 
Comunității Europene pentru mobilitatea studenților și programul 
SOCRATES.

Pentru a fi un aplicant eligibil, studentul trebuie să fie integralist, să 
aibă o situație școlară bună, să cunoască limba țării de destinație (și/
sau limba engleză) și să prezinte printr-un plan de cercetare sau o 
scrisoare de motivație planurile academice sau de cercetare pentru 
perioada bursei.

ERASMUS – EuRopean 
Community ActionS 

for the Mobility of 
University Students)

bursele studentesti
Universitatea „Babeș-Bolyai” acordă, în condițiile legii, următoarele 
categorii de burse: burse de performanță, burse de merit , burse de 
studiu, burse de ajutor social, burse medicale și burse speciale. Toate 
aceste categorii de burse se acordă la cererea studenților, sub semnă-
tură proprie.

Regulamente privind 
acordarea burselor 

http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse.html
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Studenții pot beneficia de servicii de sănătate de la 
Cabinetul studențesc, la cabinetul domnului doctor Mircea 
Bojan. Orar de consultații: luni și miercuri între orele 14:00 – 
19:00 și marți, joi și vineri între orele 8:00 – 13:00.

Parcul Iuliu Haţieganu, 
Cămin Sport XXI, parter

cabinetul 
medical studentesc

parcul sportiv universitar 

”
prof. dr. iuliu hatieganu”

Cunoscut și ca Parcul Babeș, pune la dispoziție un complex 
de natație ultramodern, săli de jocuri sportive „V. Geleriu”, „Gh. 
Roman”; sală de aerobic; sală de atletism; sală de forță; sală de 
masaj; pistă de atletism acoperită cu material sintetic; terenuri 
de fotbal; teren rugby;  teren de minifotbal cu suprafață sin-
tetică și nocturnă; terenuri de tenis; terenuri de handbal, bas-
chet, minifotbal; vestiare.
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FSPAC este prima facultate din România care folosește stații de lucru 
virtuale (thin client) prin care studenții lucrează centralizat cu ajutorul 
noilor tehnologii de virtualizare. Acest lucru îmbunătățește mult pro-
ductivitatea și reduce consumul de energie per laborator.

Pentru conectarea la rețeaua de calculatoare fiecare student va 
primi un cont de rețea (nume de utilizator și parolă). Numele 
de utilizator este compus din inițialele și numărul matricol al 
studentului, iar parola este generată aleatoriu. Conturile sunt 
individuale și nominale. 

Informațiile referitoare la conturi sunt extrem de importante, deoa-
rece prin intermediul lor se va realiza si conectarea la biblioteca virtu-
ală a facultății (care va conține cópii digitalizate ale cărților și revistelor 
de specialitate). 

Accesul la internet se poate realiza și prin intermediul rețelelor wire-
less publice, care au acoperire la nivelul ambelor clădiri, datele de 
acces fiind semnalizate prin afișe.

Site-ul facultății este în permanență actualizat. 

utilizarea laboratoarelor 
de informatica
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Accesul în bibliotecă se face pe baza permisului BCU valabil în 
Biblioteca Centrală Universitară și în toate bibliotecile facultăților 
Universității Babeș-Bolyai. Permisul se poate elibera sediul central al 
bibliotecii.

Actele necesare pentru eliberarea permisului de bibliotecă:

¾ C.I/B.I.;
¾ Carnet de student.

Taxa: 35 RON

Orarul bibliotecii FSPAC: luni – vineri 8.00 – 20.00

Împrumutul publicațiilor: orice publicatie poate fi împrumutată pe 
parcursul zilei pentru 2 ore pentru fotocopiere sau la domiciliu de la 
ora 18.00 până a doua zi dimineața la ora 10.00. Pentru nerespectarea 
termenului de împrumut se percepe o taxă de 5 RON/zi/volum.

Servicii oferite :

 ¾ Acces la catalogul online al BCU;
 ¾ Consultarea publicațiilor în sala de lectură;
 ¾ Acces la internet și baze de date;
 ¾ Împrumut la domiciliu.

biblioteca fspac

Biblioteca Centrală 
Universitară 

„Lucian Blaga”
Str. Clinicilor, nr. 2

400006 Cluj-Napoca 
Tel: 40-264-597092
Fax: 40-264-597633

http://bcu.ubbcluj.ro 
http://bcucluj.ro
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taxele de scolarizare

Specializarea Taxa

Științe Politice 2600

Administrație Publică 2600

Jurnalism 2800

Comunicare și Relații Publice 2800

Comunicare și Relații Publice (maghiară și germană) 2600

Publicitate 2600

Servicii și Politici de Sănătate Publică 2600

Taxe valabile pentru 
anul universitar 

2013/2014
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conducerea facultatii
Decan: 
prof. univ. dr. Călin Emilian Hințea 

hintea@fspac.ro

Prodecani: 

conf. univ. dr. Salat Levente
responsabil cu activitatea 
didactică și cercetarea
salat@fspac.ro

lect. univ. dr. Christian-Radu Chereji 
responsabil cu lifelong learning, 
relația cu comunitatea și 
strategia online
chereji@fspac.ro

conf. univ. dr. Andreea Mogoș 
responsabil cu relația cu studenții 
și relațiile internaționale 
mogos@fspac.ro

lect. univ. dr. Viorel Stănică 
responsabil cu activitatea 
administrativă 
viorelstanica@fspac.ro

Directori Departamente

Administrație Publică 
prof. univ. dr. Dan Șandor 

sandor@fspac.ro

Comunicare și Relații Publice 
conf.univ. dr. Ioan Hosu 

hosu@fspac.ro

Jurnalism
prof. univ. dr. Elena Abrudan 

abrudan@fspac.ro

Științe Politice 
conf. univ. dr. Gabriel Bădescu 

badescu@fspac.ro
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secretariat
Secretar șef: Nicoleta Iosif
secretar.sef@fspac.ro

Administrație publică: Carmen Szekely
secretar.ap@fspac.ro

Comunicare și relații publice linia română: Camelia Chita
secretar.crp@fspac.ro

Publicitate și Public Health: Diana Damian 
damian@fspac.ro 

Jurnalism liniile română și engleză: Ioana Filipaș
secretar.jurna@fspac.ro

Științe politice liniile română, maghiară și engleză, 
Comunicare și relații publice linia maghiară, 
Jurnalism linia maghiară: Eniko Farago 
farago@fspac.ro

Comunicare și relații publice linia germană, 
Jurnalism linia germană: Csilla Gergely 
gergely.csilla@fspac.ro

Program 
secretariat: 
9.00–12.00

Masterate și Erasmus: Csilla Gergely 
gergely.csilla@fspac.ro
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administratie publica
Departamentul de Administrație Publică (DAP) al Universității Babeș-
Bolyai, recunoscut de către minister ca având cele mai bune programe 
în domeniu din România, a fost creat în anul 1996 pe baza unor proiecte 
internaționale finanțate de Uniunea Europeană (Tempus) și Statele Unite 
ale Americii. DAP a reprezentat încă de la început o excepție între cele-
lalte școli de administrație publică din România, în principal deoarece a 
implementat, cu sprijinul partenerilor occidentali, o abordare interdisci-
plinară în studiul administrației publice. Scopul departamentului este să 
ofere nu doar cunoștințe, ci competențe și abilități, să pregătească viitori 
lideri, indiferent de domeniul in care vor intra după terminarea studiilor 
(sistemul public, firme private, organizații non-guvernamentale).

Activități extracurriculare
Pe lângă studiu, încercăm să oferim studenților noștri cât mai multe 
posibilități de socializare. Așa s-au născut activitățile extracurriculare. 
În acest moment, puteți participa la:

CinemAP. În fiecare miercuri, de la ora 20.20, în sala 101, se proiec-
tează filmele votate de voi pe blogul dedicat sau prezentate de mem-
brii ai catedrei.  După proiecție, se rămâne la o dezbatere (mai aprinsă 
de obicei) despre filmul tocmai vizionat.
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BoardGamesNight. Dacă sunteți pasionați de board games (jocuri de 
societate) sau doar curioși ce îi ține lipiți de o tablă pe atâția oameni, 
sunteți așteptați joi, de la ora 20.00, în sala IV/3, pentru câteva ore de 
relaxare sau/și nervi (depinde dacă pierdeți sau câștigați).

Campionatul de fotbal. Profesorii de la Administrație Publică orga-
nizează în fiecare primăvară (de obicei în lunile aprilie sau mai) 
Campionatul de fotbal al facultății. Cele 7 ediții trecute au fost toate 
câștigate de echipele de la Administrație Publică. Sperăm să fie vala-
bil și anul acesta.

Clubul de cercetare. Pentru cei cărora cursurile nu le sunt de ajuns și 
vor să afle mai multe despre cum se face un proiect, cum se concepe 
o cercetare și cum se interpretează mai aprofundat datele, înscrierea
în laboratorul de cercetare este cea mai bună idee.

Site-ul apubb.ro, ca și conturile de Facebook și Twitter, sunt 
interfețele dintre profesorii și studenții departamentului.

Clubul Alpin. Acesta are ca principale obiective organizarea și 
promovarea activităţilor montane, turistice și ecologice, promovarea 
unor atitudini responsabile faţă de mediu și comunitate și stabilirea 
unor bune relaţii cu administraţii publice locale și centrale, cu unităţi 
de învăţământ și cu structuri din domeniul protecţiei mediului alpin.
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Servicii și Politici de Sănătate Publică  
(School of Public Health)
School of Public Health (SPH) este singurul program de sănătate 
publică disponibil la nivel licență pentru studenții din România. 
Înființată în anul 2012, SPH este o linie de studiu cu predare în limba 
engleză ce propune o abordare interdisciplinară și este un program 
de educație comprehensiv. 

Cursurile sunt predate de profesori de la universități din Europa și 
Statele Unite ale Americii și urmăresc cinci mari domenii de interes:  
Politici și management în sănătate publică, Sănătate socială și com-
portamentală, Epidemiologie, Biostatistică și Sănătatea  mediului. 
Programul acoperă astfel fiecare aspect al sănătății publice și permite 
în același timp studenților să se axeze pe domeniul lor de interes din 
cele de mai sus.

School of Public Health își propune dezvoltarea aptitudinilor prac-
tice ale studenților prin organizarea de stagii de practică în agenţii de 
sănătate publică la nivel local, judeţean sau national, institute de cer-
cetare, ONG-uri, firme de consultanţă din domeniul asistenţei medi-
cale și spitale.

Centrul pentru 
Sănătate Publică și 

Politici de sănătate:  
(+4)0264-402.215

administratie publica
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Oportunitățile de cercetare în cadrul  SPH sunt disponibile în cadrul 
Centrului pentru Politici de Sănătate și Sănătate Publică, unul din-
tre cele mai importante centre de cercetare în domeniul sănătăţii 
publice din Europa de Est. 

De asemenea, SPH va organiza evenimente precum training-uri, 
teambuilding-uri, workshop-uri, conferințe științifice și alte activități 
orientate către comunitate, pentru a asigura dezvoltarea profesională 
și personală a studenților. 

Aspecte administrative
Cursurile și seminariile se vor desfășura la etajul I al clădirii Universitas 
aflată pe strada Pandurilor nr. 7. Aceasta se află la 30 minute distanță 
cu mijloace de transport în comun de sediul Facultății de Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării, situat pe strada Traian 
Moșoiu nr. 71, unde se află și secretariatul general. Fiecare grupă de 
studenți va beneficia și de sprijinul coordonatorului studenților  
(Anca Iosub – anca.iosub@publichealth.ro, telefon mobil 0755603677, 
tel/fax 0264402215).
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comunicare, relatii publice si publicitate
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate este, în 
ordinea cronologică a înființării, cel mai tânăr departament al facultă-
ții. În cadrul său funcționează două specializări de nivel licență, care 
au multe lucruri în comun, dar sunt programe de studii distincte: 
Comunicare și Relații Publice, respectiv Publicitate. Majoritatea mem-
brilor departamentului (cei care predau la aceste specializări) pot fi 
găsiți în birourile V/1 și III/3. Cadrele didactice sunt și ele în general 
tinere și suntem siguri că stilul de predare și relația pe care studen-
ții o vor stabili cu acestea nu au nimic în comun cu metodele de pre-
dare autoritare sau de tip monolog. În special la seminarii, studenții 
noștri sunt încurajați să gândească liber, să fie creativi și să își prezinte 
opiniile într-o manieră deschisă. Acestea sunt principiile de la care 
încercăm să nu ne abatem în activitatea noastră didactică. Un alt prin-
cipiu este acela al actualității și aplicabilității informației prezentate 
studenților. Atât la seminarii dar și la unele cursuri, studenții au opor-
tunitatea să întâlnească specialiști din domeniul publicității și al relații-
lor publice. Practic, invităm oameni din agenții de publicitate și PR să 
împărtășească din experiența și pasiunea proprie. Scopul nostru este 
ca absolvenții să fie capabili să reprezinte public și să promoveze efici-
ent instituții, produse, servicii sau persoane publice.  
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comunicare, relatii publice si publicitate
Pe lângă activitățile de predare, membrii departamentului se implică 
deseori în proiecte de cercetare în care și studenții își pot găsi locul. 
De asemenea, activitățile extracurriculare nu sunt de neglijat:

Festivalul studențesc de publicitate – organizat în fiecare an, le dă 
șansa studenților să își demonstreze talentul creativ în fața specialiș-
tilor din cele mai importante agenții de publicitate din Cluj-Napoca. 
Atent jurizate de cei din agenții, cele mai reușite campanii publicitare 
vor fi premiate în cadrul Galei Festivalului. 

Conferința PR Trend – un eveniment periodic la care profesori din Iași, 
București, Cluj, dar și din Germania, Spania sau Franța își prezintă ulti-
mele cercetări și descoperiri în domeniul comunicării. Prezentările 
sunt deschise pentru cadrele didactice și studenți.

Colaborări cu firmele specializate din Cluj-Napoca, sub forma unor 
stagii de practică sau internshipuri.

Seara de colinde– este un eveniment inițiat de departamentul nostru, 
care reunește studenții, cadrele didactice, colaboratorii facultății într-o 
atmosferă caldă, înaintea sărbătorii Crăciunului. În timpul acestei seri 
se îmbodobește bradul și se cântă colinde.

Lista activităților extracurriculare continuă cu piese de teatru puse în 
scenă de studenții noștri, dar și cu campanii de implicare socială deru-
late de cadrele didactice împreună cu studenții.
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jurnalism
Departamentul de Jurnalism din Universitatea Babeș-Bolyai funcțio-
nează în cadrul FSPAC din 1993 și a dezvoltat în decursul ultimilor ani 
unele dintre cele mai performante programe de studii de profil din 
țară. Pe baza cunoștintelor și competențelor generale și de specia-
litate dobândite, absolvenții secției noastre pot opta pentru nume-
roase profesii conexe comunicării mediatice și sociale în presa scrisă, 
radio, televiziune sau în mediul online, devenind reporteri, prezenta-
tori, fotoreporteri, cameramani, editori audio-video, editori online sau 
tehnoredactori.

Oferta academică a Departamentului de Jurnalism este unică în 
Europa, oferind specializarea la nivel licență în Jurnalism în patru limbi: 
română, maghiară, germană și engleză.

Departamentul de Jurnalism al FSPAC, a îndeplinit condiţiile de 
aderare și a fost acceptat în iulie 2013 ca membru al EJTA - European 
Journalism Training Association (ejta.eu). Reţeaua grupează 58 de 
centre pentru jurnalism, școli și universităţi europene și are ca scop 
îmbunătăţirea învăţământului de specialitate, oferindu-le membrilor 
șansa de a colabora în vederea realizării de schimburi de idei și 
informaţii, de a învăţa și preda, respectiv de a participa la proiecte de 
cercetare internaţionale. 
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Premiile Studenților Jurnaliști este o competiție anuală în cadrul 
căreia Departamentul și instituțiile media partenere recompensează 
excelența în rândul studenților participanți.

Sesiunea de comunicări științifice a Departamentului de Jurnalism 
este o competiție anuală de proiecte academice de cercetare științi-
fică ale studenților.

Clubul foto 50mm. Studenții pasionați de fotografie participă la 
expoziții organizate sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

Departamentul de Jurnalism folosește sistemul de e-learning Moodle 
pentru a facilita relația studenților cu cadrele didactice, pentru a oferi 
resurse necesare activității de învățare, pentru a înlesni predarea lucră-
rilor, evaluarea și munca în echipă.

UBBRadio este un radio online studențesc cu un program variat, con-
ceput și produs integral de studenți. 

UBBTV este proiectul video online al studenților de la Jurnalism 
care oferă posibilitatea colaborării cu o echipă tânără și dinamică 
coordonată de cadre didactice specializate în televiziune. 

Departamentul oferă studenților săi multe activități extracurriculare și 
oportunități de dezvoltare profesională și personală:
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stiinte politice
Departamentul de Științe Politice din Cluj este plasat pe primul loc în 
țară în două clasamente recente ale Ministerului Educației, precum 
și în clasamente ale unor asociații profesionale. Însă cu adevărat 
important este faptul că suntem o echipă conectată la realitățile lumii 
în care trăim, iar împreună cu noi studenții pot explora și înțelege 
și analiza evenimentele politice recente, schimbările electorale sau 
provocările economice actuale. Totodată, vor putea dezbate alături 
de profesori tematici ce tratează: drepturile omului, diversitatea 
culturală, societatea civilă, relații internaționale, diplomație și 
fenomenul migrației.

Suntem o echipă care pune accentul pe libertatea exprimării și 
importanța participării. Absolvenții noștri și-au construit adesea 
cariere impresionante în poziții de responsabilitate și leadership, atât 
în instituții publice din România, cat și în instituții la nivel European și 
internațional. De asemenea, mulți dintre absolvenți s-au orientat către 
cercetare sau o carieră în domeniul privat.

Centrul pentru Studiul Democrației (CSD)
CSD functionează în cadrul departamentului din 2006, reunind 
cadre didactice, cercetători și studenți din department, precum și 
colaboratori de la instituții și universități internaționale prestigioase. 
În fiecare an CSD ofera studenților posibilitatea de a se implica în 
proiectele derulate printr-un program de internship. Pentru mai 
multe detalii vizitati pagina de web: www.democracycenter.ro
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Prelegeri despre Democrație
Departamentul de Științe Politice în colaborare cu Centrul pentru 
Politici Publice organizează în fiecare semestru, începand cu anul 
2006, întâlniri cu experți, practicieni sau activiști din sfera civică. 
Seria de prelegeri oferă posibilitatea studenților de a veni în contact 
cu teme de actualitate și de a interacționa cu specialițti cu expertiză 
practică în domenii relevante pentru absolvenții de științe politice.

Pentru mai multe informatii, va invităm să ne urmăriți pe pagina 
noastra de Facebook, unde activăm cu numele de utilizator: Științe 
Politice Cluj.
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30.09.2013 – deschiderea anului universitar

01.10.2013 – 22. 12.2013 – activitate didactică 
(12 săptămâni)

23. 12.2013 – 05. 01.2014 – vacanță 
(2 săptămâni)

06. 01.2014 – 19. 01.2014 – activitate didactică 
(2 săptămâni)

20. 01.2014 – 09. 02.2014 – sesiune de examene 
(3 săptămâni)

10. 02.2014 – 16. 02.2014 –vacanță

17. 02.2014 – 23. 02.2014 – sesiune de restanțe
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II

24. 02.2014 – 20. 04. 2014 – activitate didactică 
(10 săptămâni)

21. 04. 2014 – 27. 04. 2014 – vacanța de Paști

28. 04. 2014 – 08. 06.2014 – activitate didactică 
(4 săptămâni)

09. 06.2014 – 29. 06.2014 – sesiune de examene 
(3 săptămâni)

(Luni 09. 06.2014 – a II-a zi de Rusalii – zi liberă)

30. 06. 2014 – 06. 07.2014 – vacanță

07. 07.2014 – 13. 07.2014 – sesiune de restanțe




