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BIBLIOTECA AUSTRIA
BERNHARD STILLFRIED

Biblioteca Austria îşi propune să pună la dispoziţia unui public cât mai larg literatură austriacă şi informaţii legate
de prezentul şi trecutul Austriei în Europa.

SCURT ISTORIC
Babeş-Bolyai, Biblioteca Austria din Cluj-Napoca, ca cea de-a 50-a
bibliotecă de acest gen în lume.
universități austriece, ca Pro Oriente sau Universitățile din Viena și
Graz, precum și din partea unor persoane private. În prezent, fondul
Biblioteca Austria funcționează în cadrul BCU „Lucian Blaga”, oferind
posibilitatea de a se informa din ziare, reviste și publicații
de specialitate.
Sub egida Bibliotecii Austria sunt organizate periodic conferințe și
manifestări internaționale, în domeniul literaturii, istoriei, ﬁlosoﬁei
domenii.
Majoritatea bibliotecilor austriece din diferite zone sunt şi "Centre de cultură şi informare". Ele organizează manifestări
culturale (lecturi publice şi conferinţe, seri muzicale şi prezentări de ﬁlme, expoziţii), adresându-se tuturor celor interesaţi
de cultura austriacă.

informare pentru lectorii austrieci.
Biblioteca Austria a sărbătorit recent 10 ani de la înﬁințare. Cu acest prilej, în data de 13
din cadrul Ministerului Federal pentru Relaţii Europene şi Internaţionale al Republicii
Austria, pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea Bibliotecii Austria pe parcursul
mandatului său.
Prof. Dr. Rudolf Gräf, de către Dr. Michael Schwarzinger, Ambasadorul Republicii Austria
internaționale Freiräume.
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CONTACT
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ
„LUCIAN BLAGA”
Str. Clinicilor, nr.2
T: 0264 597 092
E:
www.bcucluj.ro

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ
„LUCIAN BLAGA” CLUJ NAPOCA

În subordinea BCU „Lucian Blaga” funcționează o rețea de biblioteci şi ﬁliale specializate, biblioteci create pentru a
deservi diferite facultăţi din cadrul Universității Babeş-Bolyai.

REPERE ISTORICE

• 1872 – înﬁinţarea Universiţii şi a Bibliotecii Universitare. În acelaşi an, Societatea Muzeului Ardelean i-a cedat spre
folosinţă colecţiile de carte şi manuscrise, biblioteca dobândind şi fondurile Academiei de Drept din Cluj, considerate a ﬁ

•

1906-1907 – s-a construit actualul sediu al Bibliotecii Universitare, în conformitate cu cele mai moderne norme din

similare din Europa
• 19 mai 1920 ¬– vizitarea bibliotecii de către familia regală şi membrii guvernului român
• 1960-1961 – s-a construit un depozit nou şi au fost înﬁinţate sau modernizate o serie de servicii ale bibliotecii (atelierele
• 1990 – Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca preia numele marelui poet şi ﬁlosof Lucian Blaga; totodată s-a
un proiect privind Biblioteca Digitală
• 1996 – biblioteca împreună cu Universitatea Babeş-Bolyai contribuie la dezvoltarea programelor de formare iniţială şi
• 2013 – BCU „Lucian Blaga” este o bibliotecă cu proﬁl enciclopedic care deservește întregul centru academic clujean.

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ”LUCIAN BLAGA”

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
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BIBLIOTECA DE STUDII NORDICE

CONTACT
BIBLIOTECA DE STUDII NORDICE
Str. Horea, nr.31, Facultatea de Litere

E: sanda.tomescu@yahoo.com

E: mbeniko@gmail.com

Biblioteca de Studii Nordice urmărește promovarea culturii nordice și susține preocupările didactice și științiﬁce ale centrului de scandinavistică al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, în spiritul interculturalismului.

SCURT ISTORIC

Biblioteca de Studii Nordice a fost inaugurată în 1997 cu ajutorul unor
importante donaţii ale ambasadelor nordice din Bucureşti şi a unor
instituţii academice şi culturale din ţările nordice.

BIBLIOTECA CENTRULUI

Biblioteca are aproximativ 5000 de volume şi susţine specializările
ﬁlologice Limba şi literatura norvegiană (înﬁinţată în 1991) şi Limba şi
literatura ﬁnlandeză (înﬁinţată în 1992), nivel licenţă. Alături de
literatură beletristică, biblioteca deţine albume de artă, dicţionare,
antologii, manuale în limbile norvegiană, ﬁnlandeză, suedeză, daneză,
română, maghiară şi în limbile de circulaţie internaţională: engleză,
germană, franceză, CD, DVD, programe de învăţare a limbilor nordice asistate de calculator, broşuri cu informaţii despre ţările
nordice atât în limba engleză, cât şi în limbile norvegiană, ﬁnlandeză, suedeză şi daneză. Publicaţiile au fost donate de SIU
(Centrul pentru internaţionalizarea învăţământului, Norvegia), MAE al Norvegiei, Norwegian Literature Abroad – Norla (Literatura norvegiană în străinătate), Biblioteksentralen din Norvegia, Centrul de Studii Ibseniene şi Universitatea din Oslo, Universitatea
din Bergen, Ambasada Norvegiei, Ambasada Finlandei, Ambasada Suediei la Bucureşti, CIMO (Centre for International Mobility,
Finlanda), Biblioteca Regală din Stockholm, Ambasada Danemarcei la Bucureşti, cât şi de persoane private.
Biblioteca de Studii Nordice organizează, în colaborare cu Ambasada Regală a Norvegiei, instituţii culturale norvegiene,
CIMO (Centre for International Mobility), Ambasada Finlandei la Bucureşti şi FILI (Finnish Literature Exchange), diferite
evenimente (expoziții, workshopuri, proiecții de ﬁlm și seminarii) adresate celor interesați de cultura țărilor nordice.
Activităţile desfăşurate în cadrul organizației vizează susţinerea programelor de învăţământ şi
cercetare la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, evenimente adresate comunităţii academice
dar şi publicului clujean, cursuri facultative de limbi nordice organizate cu susţinerea Departamentului de limbi şi literaturi scandinave şi a Lectoratului de limbă şi literatură ﬁnlandeză.

CERCETARE

- Studii ibseniene. Lexicograﬁe. Mitologie nordică. Literaturi scandinave. Receptarea literaturilor
scandinave.
- Traduceri
- Situaţia minorităţilor lingvistice din Fenoscandia. Traduceri şi interpretări ale Kalevalei. Studii
de teatrologie ﬁnlandeză. Literatura ﬁnlandeză contemporană.
- Program doctoral inclus în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere.
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BIBLIOTECA DE STUDII NORDICE

CONTACT
BRITISH COUNCIL
Str. Arany Janos, nr.11
T: 0264 594 408

BRITISH COUNCIL
este organizaţia internaţională a Marii Britanii pentru relaţii culturale şi oportunități educaţionale.

SCURT ISTORIC
şi alte ţări. Facem acest lucru de 75 de ani în România, prin programele
şi societate civilă.

BIBLIOTECA CENTRULUI

Biblioteca centrului nostru din Cluj-Napoca vă pune la dispoziţie peste
7000 de cărţi și reviste, peste 600 de DVD-uri şi acces gratuit la
Internet wireless. Membrii bibliotecii au, de asemenea, acces la
engleze, la o colecţie de materiale pentru copii, cât şi la ﬁlme de toate
genurile pe care le pot împrumuta acasă.
mereu cu agenda de cursuri, workshop-uri și seminarii pe care le organizăm în special pentru profesorii de limba engleză.
Pentru copii şi adolescenţi,

organizează clubul BritTeen care cuprinde

sociale, de lucru în echipă și argumentare.

La

BRITISH COUNCIL

din Cluj-Napoca organizăm sesiuni de testare pentru obținerea

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
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CENTRUL CULTURAL BRAZILIAN
”CASA DO BRASIL”

CONTACT
CENTRUL CULTURAL BRAZILIAN
”CASA DO BRASIL”
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4
T: 0264 333 832
E: casadobrasil@ubbcluj.ro
www.centre.ubbcluj.ro/casadobrasilONTACT

Centrul Cultural Brazilian „Casa do Brasil” este organizaţia care susține și încurajează promovarea culturii braziliene.

SCURT ISTORIC
Centrul Cultural Brazilian „Casa do Brasil” și Biblioteca de Studii Latino-Americane au
fost inaugurate în anul 2011 cu sprijinul următoarelor instituții importante din Brazilia:
Universitatea din São Paulo, Universitatea Presbiteriană Mackenzie, Universitatea
Pontiﬁcală Catolică din São Paulo, și Fundația Armando Alvares Penteado din São Paulo.
Centrul este susținut în mod activ de către Ambasada Braziliei la București.

BIBLIOTECI
Centrul Cultural Brazilian „Casa do Brasil” și Biblioteca de Studii Latino-Americane pun la
dispozitia studenților și a publicului interesat materiale în domeniul relatiilor internationale, a știintelor juridice, în economie și literatură.

ACTIVITĂȚI
• cursuri de limbă portugheză; pentru începatori, intermediari și avansați, și cursuri de
cultură și civilizație braziliană;
• seri de ﬁlme - cu subtitrare în limba engleză;
• prelegeri și colocvii pe teme de cultură braziliană;
• seri de lectură;
• petreceri și seri tematice (ex. seară dedicată bucătăriei braziliene).
Evenimente ample
Între 17-22.03.2014 a avut la UBB “Săptămâna
Filmului Latino-American”, eveniment în cadrul
căruia au fost prezentate 9 ﬁlme latino-americane în 4 facultăţi diferite ale UBB-ului. La
inaugurare au participat Ambasadorii Chile şi
Uruguay la Bucureşti, prezentând situaţia
cinematograﬁei sud-americane.
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CONTACT
CENTRUL CULTURAL COREEAN
Str. Teodor Mihali nr.58-60, FSEGA
E: kwak9571@gmail.com
www.facebook.com/centrulcoreean

CENTRUL CULTURAL COREEAN

Centrul Cultural Coreean este o organizație al cărei scop este promovarea și răspândirea valorilor culturale
coreene în România prin proiecte și evenimente culturale și educaționale.

SCURT ISTORIC

Centrul Cultural Coreean a fost fondat în data de 31 mai 2007 şi este
găzduit de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.
Activităţile Centrului sunt organizate de către cei doi responsabili ai
programului de „Limba şi Literatura Coreeană” de la Facultatea de
Litere, asist. dr. Kwak Dong Hun, lector sprijinit de către Korea Foundation, și lect. dr. Codruţa Sîntionean.

BIBLIOTECA CENTRULUI

Centrul găzduieşte Biblioteca Coreeană, inclusiv fondul de carte care
se aﬂă la Facultatea de Litere, ﬁind mutat aici in mai 2007. Colecția
bibliotecii include peste 1500 de cărți și reviste în limbile engleză și
coreeană, din domenii diverse precum: limbă şi literatură coreeană,
dicţionare, enciclopedii, istorie, ﬁlosoﬁe, religie, artă, cultură şi
civilizaţie, ştiinţe sociale şi economie. Biblioteca dispune de casete și
CD-uri pentru exersarea limbii coreene şi DVD-uri cu ﬁlme și documentare despre cultura coreeană, cu subtitrare în limba
engleză.
Printre activitățile Centrului Cultural Coreean se numără organizarea de
cursuri de limba coreeană pentru începători, proiecții de ﬁlme, cursuri de
pictură tradițională. Printre evenimentele anuale se numără sărbătorirea
Zilei Alfabetului Hangŭl în 9 octombrie și concursul de discursuri în limba
coreeană, în decembrie.
Cursurile de limba coreeană pentru începători se adresează atât
studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, cât și publicului larg.

CENTRUL CULTURAL COREEAN

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
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CENTRUL CULTURAL GERMAN

CONTACT
CENTRUL CULTURAL GERMAN
Str. Universității nr.7-9
T: 0264 594 492
E: info@kulturzentrum-klausenburg.ro
www.kulturzentrum-klausenburg.ro

Centrul Cultural German este o instituție culturală care de 20 de ani încoace promovează schimbul cultural
între Germania și România și o imagine autentică a Germaniei moderne. Din 2014, deține titlul de
”Goethe-Zentrum”.

SCURT ISTORIC

Din 1994, Centrul Cultural German din Cluj-Napoca este unul dintre
susţinătorii principali ai dialogului continuu dintre Germania şi
România. Prin cursuri moderne de limbă germană, o bibliotecă bogată
şi un program cultural deosebit, prezentăm o imagine autentică a
Germaniei moderne şi promovăm cooperarea cu parteneri locali.

BIBLIOTECA CENTRULUI

Biblioteca cuprinde astăzi aproximativ 6500 de cărți în limba germană.
Cititorii găsesc în bibliotecă, alături de beletristică și cărți de specialitate din domenii variate, reviste și ziare recente din Germania. De
asemenea, există o secție cuprinzătoare cu cărți pentru copii si tineri.
Fondul de carte al bibliotecii este completat de DVD-uri și CD-uri care
pot ﬁ împrumutate sau utilizate în bibliotecă.
Centrul Cultural German oferă cursuri de limbă germană și deține o bibliotecă vastă, cu sală de lectură. O parte
importantă a activității acestuia este reprezentată de evenimentele culturale de artă contemporană, prin care se
încurajează dialogul între artiști români și germani, și proiectele cu parteneri locali.
Cursuri - de limbă modernă și de calitate stau în centrul activității Centrului Cultural. În calitate
de partener acreditat al Institutului Goethe, oferă cursuri de limbă germană pentru toate
nivelurile Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Comunicarea, ca mijloc de
predare, materialele moderne și multimedia, precum și un mod de abordare interculturală
asigură o învățare mai rapidă si mai eﬁcientă a limbii.
Evenimente de artă și cultură contemporană - expoziții, concerte, conferințe, ﬁlme,
workshop-uri și un centru de jocuri germane de societate atât pentru copii, cât și pentru adulți.
Artiștii din Germania întâlnesc artiști români. Studenții români și germani lucrează împreună la
proiecte. Prin expoziții, seri de ﬁlme și concerte de cea mai înaltă calitate, publicului îi este
prezentată Germania modernă, în toate nuanțele sale.
Comics Club – la care se întâlnesc săptămânal tineri talentați care-și dezvoltă împreună creațiile,
îndrumați periodic de experți din Germania. Comics Club este deschis pentru oricine este
interesat să-l viziteze sau să participe activ.
Club de jocuri de societate - în cadrul centrului activează un
Club de Jocuri de Societate care are un fond de 800 de jocuri
de cărți și de societate.
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CONTACT
CENTRUL CULTURAL ITALIAN
Str. Universității nr.7-9
T: 0264 591 117
E: culturaitclujro@gmail.com
www.ccicluj.it

CENTRUL CULTURAL ITALIAN

Centrul Cultural Italian
de cultură, precum şi al tuturor celor care doresc să stabilească sau să menţină o legătură cu Italia.

SCURT ISTORIC

Centrul Cultural Italian a fost înﬁinţat în anul 2002, în baza unui acord
și culturii italiene în Transilvania prin organizarea unor evenimente
culturale menite să lărgească interesul publicului şi să atragă o

BIBLIOTECA CENTRULUI

Cursurile au loc de două ori pe săptămână, de obicei seara, orarul ﬁind
stabilit de comun acord cu studenţii la o primă întâlnire, în funcție de
exigențe.
Există trei niveluri de cursuri: începători, intermediari şi avansaţi. Pentru grupele de intermediari şi avansaţi se dă un test gratuit
la sediul nostru înainte de începerea cursului.
Avantaje:
abonament la bibliotecă şi mediatecă pe 6 luni.
Centrul Cultural Italian din Cluj-Napoca oferă publicului interesat:

- cursuri de limba italiană organizate pe diferite niveluri de studiu;
străină;
care sâmbătă;
- o bibliotecă de limbă italiană, cu sală de lectură şi secţie de împrumut pentru membrii
centrului, şi o mediatecă.
- examene europene:
1. CELI (Universitatea din Perugia)
2. CILS (Universitatea din Siena)
CENTRUL CULTURAL ITALIAN

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
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CONTACT
CENTRUL CULTURAL RUS
Str. Teodor Mihali, nr. 58, Cămin Economica I
E: centru.rus@ubbcluj.ro
www.facebook.com/CentrulCulturalRus

CENTRUL CULTURAL RUS

Centrul Cultural Rus este o platformă creativă de comunicare, menită să creeze condiţii pentru organizarea unor
manifestări de artă, mese rotunde pe teme ştiinţiﬁce, să popularizeze limba şi cultura rusă şi să găzduiască un dialog
informal între cultura rusă şi cea română.

SCURT ISTORIC

Fundaţia Russkiy Mir a fost înﬁnţată în anul 2007, având ca scop
susţinerea programelor de învăţare a limbii ruse în Federaţia Rusă şi
oriunde în lume. În prezent, sub egida Fundaţiei Russkiy Mir
funcţionează mai bine de 200 de centre în întreaga lume. Centrul
Cultural Rus din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai a luat ﬁinţă în anul
2011, ﬁind al doilea centru de acest fel în România şi a 78-lea în lume.

MISUNEA CENTRULUI CULTURAL RUS

• popularizarea limbii, literaturii şi a culturii ruse în general văzute ca
şi componente importante ale culturii universale;
• sprijinirea programelor de învăţare a limbii ruse prin favorizarea
accesului la cursuri gratuite pentru nivele diferite de limbă şi mijlocirea
• crearea de condiţii pentru ca profesorii, doctoranzii, studenţii UBB şi toţi doritorii să ﬁe familiarizaţi cu capodoperele incontestabile ale artei, muzicii, literaturii ruse clasice şi contemporane, deﬁnitorii în cultura literară şi artistică universală;
• facilitarea accesului tuturor celor interesaţi la resursele centrului cu scopul de a înlesni familiarizarea lor cu Rusia contemporană, dar şi cu istoria acesteia;
• lărgirea contactelor culturale, educaţionale şi ştiinţiﬁce, sprijinirea schimburilor de studenţi şi personal didactic între UBB şi
universităţi din Federaţia Rusă.
Centrele culturale ruse înﬁinţate de Fundaţia „Russkiy Mir”
Centrele ruse înﬁinţate de Fundaţia Russkiy Mir sunt parte al unui proiect cultural internaţional
realizat în parteneriat cu cele mai importante structuri educaţionale şi culturale ruseşti şi ale ţărilor
partenere.
Centrele şi cabinetele Russkiy Mir sunt complexe modulare unice care beneﬁciază de completări
variaţionale de bază, precum şi programe complementare speciﬁce, orientate spre ţările în care se
aﬂă.
Centrul Rus Cluj este un centru de resurse care oferă acces la informaţii din cele mai variate, de la
cele ştiinţiﬁce, la cele care ţin de metodica predării limbii ruse.
Centrul Rus este un spaţiu educaţional care permite învăţarea eﬁcientă a
limbii ruse, pe baza unor metode şi programe avansate, adaptate nevoilor
cursanţilor.
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CONTACT
CENTRUL DE LIMBĂ ȘI
CULTURĂ POLONEZĂ
Str. Teodor Mihali nr.58-60, et. 4, sala 402
T: 0264 418 655
E: polska.cluj@yahoo.com
centre.ubbcluj.ro/poloneza

CENTRUL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ
POLONEZĂ

Centrul de Limbă și Cultură Poloneză promovează limba, cultura şi istoria Poloniei la Cluj.

SCURT ISTORIC

Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din Cluj-Napoca a fost înﬁințat
în urma deciziei Senatului UBB din 10.03.2003 ca entitate aparţinând
de Universitate. Activităţile Centrului sunt dedicate în special
studenţilor, dar participă la acestea şi doctoranzi, angajaţi ai Universităţii sau absolvenţi.
Activitatea Centrului de Limbă și Cultură Poloneză
•
Predarea limbii polone: cursuri facultative de limbă pentru
începători și intermediari. Cei mai buni studenţi vor putea participa
la Cursurile intensive (gratuite) pentru învăţarea limbii polone în
Polonia timp de trei săptămâni. De asemenea, cei mai buni
studenți pot candida pentru participarea la Programul de Stagii
Internaţionale la Parlamentul Polonez: o bursă care acoperă toate
costurile aferente sejurului de 3 luni la Varşovia
•
Promovarea culturii poloneze la Cluj prin evenimentele
proprii şi prin participarea la proiecte mai complexe, în cooperare
cu instituţii locale şi din străinătate. Evenimente tradiţionale la
Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză: celebrarea Ajunului
Crăciunului şi Paştelui polonez, sărbătoarea Sfântului Andrei
(Andrzejki), serile lunare de ﬁlm polonez, atelierele de bucătărie
poloneză, prelegerile “Fă cunoștință cu Polonia” etc.

BIBLIOTECA
„Kazimiera Iłłakowiczówna”

conține
peste 2.000 de volume pe cele mai variate teme, în
română, polonă, engleză, etc. disponibile în sala de
lectură, pe parcursul anului universitar.

CENTRUL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ POLONEZĂ

•
Organizarea de schimburi internaţionale academice între
studenţii români care învaţă limba polonă la Cluj şi studenţi
polonezi; organizarea de evenimente pentru facilitarea contactului
între studenții polonezi care vin la Cluj cu bursă Erasmus și
studenții noștri.
•
Organizarea stagiului de practică pentru studenţi. Pe
parcursul anului academic, studenţii români care studiază limba
polonă, precum şi studenţii polonezi sosiţi la Cluj cu burse
studenţeşti de diverse tipuri au posibilitatea de a efectua un stagiu
de practică neplătită la Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
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CENTRUL DE STUDII CANADIENE

CONTACT
CENTRUL DE STUDII CANADIENE
Str. Horea, nr.31
T: 0264 532 238

Centrul de Studii Canadiene reprezintă un factor dinamic în promovarea literaturii canadiene de expresie
franceză şi engleză.

SCURT ISTORIC

Centrul de Studii Canadiene şi Quebecheze face parte din reţeaua
Asociaţiei Naţionale a Canadianiştilor români, precum şi a
Asociaţiei Regionale a Canadianiştilor (Central European Association for Canadian Studies/Association d’Études Canadiennes en
Europe Centrale) şi participă la acţiunile organizate la acest nivel.

FACILITĂȚI

Centrul beneﬁciază de o bogată bibliotecă, cu o impresionantă ofertă
de carte şi reviste canadiene de limba franceză şi engleză (peste 800
de cărţi în limba franceză, peste 200 de cărţi în limba engleză). Centrul
organizează în ﬁecare semestru un atelier bilingv (francez şi englez)
cu o tematică anunţată, care constituie atât un atelier de formare şi cercetare pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cât şi un
mijloc de a face cunoscute cultura şi literatura în toată complexitatea lor. Centrul coordonează cercetările privind Canada
francofonă şi anglofonă, conturarea identităţii canadiene, multiculturalismul canadian, intersecţia dintre gen şi etnic în cultura,
literatura şi ﬁlmul canadian.

Centrul de Studii Canadiene reuneşte atât cercetători cu experienţă cât şi studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre
didactice din învăţământul pre-universitar care se interesează de fenomenul cultural şi literar canadian.
Centrul de Studii Canadiene sprijină participarea cercetătorilor cu experienţă, a studenţilor, masteranzilor
şi doctoranzilor la simpozioanele, şcolile de vară, întâlnirile profesionale organizate la nivel naţional sau
internaţional prin Societatea Canadianiştilor Români şi/sau prin Central European Association for
Canadian Studies - Association d'Études Canadiennes en Europe Centrale.
Pe lângă cercetarea propriu-zisă, Centrul se preocupă şi de sprijinirea activităţii didactice şi de predare la
nivel universitar, şi nu numai, prin oferta de materiale pentru cursurile speciale sau opţionale cu o tematică
legată de Canada sau prin sprijinirea profesorilor care doresc să elaboreze lucrări de gradul I despre
predarea unor noţiuni de canadianistică la nivel de liceu sau gimnaziu.
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CENTRUL DE STUDII CANADIENE

CONTACT
CENTRUL DE STUDII LITERARE
BELGIENE DE LIMBĂ FRANCEZĂ
Str. Horea, nr.31
T: 0264 534 898
E: celblf@yahoo.fr
www.francais.hum.ro/centrul_belgian.htm

CENTRUL DE STUDII LITERARE
BELGIENE DE LIMBĂ FRANCEZĂ

CELBLF îşi propune ca obiective studierea, cercetarea şi promovarea literaturii belgiene francofone în România.

SCURT ISTORIC

Creat în octombrie 1990, Centrul îşi propune studierea, cercetarea şi
promovarea literaturii belgiene francofone în România, activitate ce
se desfăşoară sub patronajul Academiei Regale de Limbă şi Literatură
Franceză din Belgia şi se bucură de sprijinul Federaţiei Wallonie/Bruxelles.

BIBLIOTECA CENTRULUI

Centrul dispune de o bibliotecă informatizată cu peste 9000 de titluri
(beletristică, lingvistică, artă, istorie, periodice) şi de o videotecă
specializată (aprox. 100 de casete şi DVD-uri). Fondul documentar
provine de la Ministerul Comunității franceze din Belgia, Academia Regală, Agenţia Universitară a Francofoniei, edituri şi donaţii
particulare. Accesul este gratuit.
Programul Centrul De Studii Literare Belgiene De Limbă Franceză include cursuri, seminarii, conferinţe, colocvii
internaţionale, publicaţii ştiinţiﬁce şi traduceri literare.
Centrul a iniţiat în 1991, în colaborare cu Ministerul Comunității franceze din Belgia,
cu Colegiul European de Traducători Literari de la Seneﬀe (Belgia) şi cu Fundaţia
Culturală Libra (Bucureşti) un program de traduceri literare din autori belgieni. Acest
program este promovat şi de Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, prin colecţia belgica.ro,
lansată în 2006. Până în prezent, au apărut peste 50 de traduceri: romane, teatru,
poezie, eseu.
CELBLF asigură încadrarea ştiinţiﬁcă a tinerilor cercetători masteranzi, doctoranzi
în domeniile literaturii belgiene, a comparatismului francofon şi a traducerii
literare, acordându-se totodată un interes prioritar inserţiei lor profesionale.
Direcţii de cercetare: relaţiile interculturale româno-belgiene, fantasticul belgian
-text şi imagine, raportul periferie-centru în context francofon, relaţii intergenraţionale, artişti scriitori. Centrul se bucură de recunoaştere internaţională (bază de
date, premii, distincţii).

CENTRUL DE STUDII LITERARE BELGIENE DE LIMBĂ FRANCEZĂ
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CONTACT
INSTITUTUL CONFUCIUS
Str. Teodor Mihali, nr.59
T: 0264 418 445
E: confucius.cluj@yahoo.ro
confucius.institute.ubbcluj.ro

INSTITUTUL CONFUCIUS

Institutul Confucius este o organizație educațională non-proﬁt creată pentru a satisface cerințele
oamenilor din diferite tări și regiuni ale lumii care învață limba chineză. Scopul institutului este acela
de a spori întelegerea limbii și culturii chineze, de a întări relațiile cu alte națiuni și de a promova
dezvoltarea multi-culturalismului.

SCURT ISTORIC

Institutul Confucius a fost deschis la Universitatea Babeş Bolyai (UBB)
în septembrie 2009, în parteneriat cu Zhejiang University of Science
and Technology din China și sub patronajul Sediului Central al
Institutelor Confucius de la Beijing (HANBAN), ﬁind astfel parte a unei
rețele globale de peste 400 de institute.

FACILITĂȚI

Institutul Confucius este localizat în clădirea Economica II a UBB, și
pune la dispoziția persoanelor interesate 3 săli de clasă multimedia,
o librărie ce conține peste 13000 de volume, o mediatecă, sală de
expoziții și un spațiu destinat sportului.

ACTIVTĂȚI

1. Predarea limbii chineze și asigurarea materiarelor disponibile învățării acesteia. Institutul
Confucius organizează pentru publicul clujean cursuri de limbă chineză, caligraﬁe și pictură
chinezescă și Taichi. Activând în cadrul UBB, Institutul organizează și cursuri de limba chineză în
regim facultativ pentru studenții universității. În cadrul a 14 licee partenere, institutul organizează
cursuri de cultură și civilizație chinezească.
Cursanții Institutului au ocazia de lua parte la Școala de Vară organizată anual în China.
2. Organizarea testelor HSK si YCT (teste de competență lingvistică pentru limba chineză) precum și testelor de certiﬁcare
a profesorilor de limba chineză.
3. Organizarea de evenimente și activități culturale, cum ar ﬁ: Festivaluri (Festivalul ceaiului, Festivalul Primăverii),
Expoziții (Expoziții de fotograﬁe “China Armonioasă” sau “Tradiție, Modernitate și Educație”, Expoziție de evantaie și
mătăsuri chinezești), Prelegeri și conferințe (Acupunctura chinezească și Medicina Tradițională, Arta caracterelor
chinezești, Descoperind China), Concursuri (Concurs de caligraﬁe și pictură chinezească, Campionat de Weiqi, Competiția
“Fascinanta China”, Competiția “Podul Chinezesc”).
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CONTACT
INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
DIRECȚIA REGIONALĂ CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr.22
T: 0264 598 551
E: cluj@institutfrancais.ro
www.institutfrancais.ro

INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
DIRECȚIA REGIONALĂ CLUJ-NAPOCA

Institutul Francez din România este o instituţie a Ambasadei Franţei şi are ca principale misiuni predarea limbii
franceze și difuzarea culturii și a creației artistice franceze în cooperare cu partenerii culturali locali.

SCURT ISTORIC
Institutul Francez din Cluj şi-a deschis porţile în 1991 şi oferă cursuri
diversiﬁcate de limbă franceză, examene şi diplome de franceză.
Dispune de o mediatecă cu un fond de peste 16000 de cărţi, ﬁlme,
muzică şi presă franceză şi mai recent de o bibliotecă digitală franceză www.culturetheque.com.

LECTORATUL FRANCEZ
Din 1992, Serviciul de cooperare al Ambasadei Franţei şi Universitatea
Babeş-Bolyai au creat un lectorat francez, găzduit în cadrul Facultății
de Litere. Înscrierea la biblioteca de împrumut este gratuită.
Lectoratul Francez este:
- o bibliotecă/mediatecă de consultare şi împrumut, specializată în limba şi literatura franceză şi francofonă;
- un centru de activităţi culturale şi socio-educative francofone (ateliere, formări, expoziţii, etc);
- un loc de viaţă şi convivialitate (informaţii despre evenimentele culturale din Cluj şi din ţară, posibilităţi de schimburi şi întâlniri
etc.);
- o antenă a Institutului Francez din România şi un centru de informare despre posibilităţile de continuare a studiilor sau de
angajare în Franţa.
Anual, Institutul Francez din Cluj organizează sau susţine în jur de 80 de manifestări culturale: festivaluri de ﬁlm,
concerte, expoziţii,spectacole de teatru şi dans, prezentări de carte, dezbateri, ateliere. Printre evenimentele organizate
periodic de Institutul Francez Cluj se numără: Zilele ﬁmului francofon, Festivalul de foarte scurt metraj Très Courts,
Primăvara cafenelelor, Festivalul ﬁlmului francez, Festivalul Clujotronic, Rencontres Européennes de Transylvanie, ...
Biroul Campus France Cluj, asociat
Institutului Francez Cluj-Napoca,
oferă informaţii despre posibilităţile
de studiu în Franţa la nivel licenţă,
masterat şi doctorat, precum şi
despre bursele disponibile în acest
scop.

INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
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INSTITUTUL DE IUDAISTICĂ ȘI ISTORIE
EVREIASCĂ „DR. MOSHE CARMILLY”
Încă de la înﬁinţarea sa,
reînvie studiile iudaice din România.

CONTACT
INSTITUTUL DE IUDAISTICĂ ȘI ISTORIE
EVREIASCĂ ”DR. MOSHE CARMILLY”
Str. Croitorilor, nr.13
T: 0264 532 221
E: studii_iudaice@yahoo.com

a dorit să

SCURT ISTORIC
considerat un centru academic unic de studii iudaice, atât în România,
cât şi în această parte a Europei, în sensul că a fost dedicat exclusiv
studiilor iudaice.
a dezvoltat cooperări cu universităţi din Israel, SUA, Franţa,
Germania, Ungaria, Olanda, etc. Acordurile încheiate cu universităţile
studenţi, programe şi publicaţii în comun, schimb de informaţii,
organizare de conferinţe, workshop-uri.
deţine Biblioteca de Studii Iudaice, care numără în jur de 10.000 cărţi şi reviste în
limbile română, engleză, franceză, germană, ebraică şi idiş.

OFERTA ACADEMICĂ
Facultatea de Litere oferă:
1. Pentru studenţii nivel licenţă: un program de 3 ani în care limba ebraică
este studiată ca a doua sau a treia limbă străină. Curicula cuprinde: Cursuri
intensive de limba ebraică, Literatură ebraică, Istoria limbii ebraice, Cultură
cultură idiş, Istoria mişcării Haskalah, Istoria evreilor.
2. Pentru studenţii nivel master: un program doctoral de Studii iudaice.

Facultatea de Istorie şi Filosoﬁe oferă:
1. Un program de master în Studii iudaice. Curicula se axează pe cursuri despre Istoria generală a evreilor, Istoria evreilor din
România, Filosoﬁa evreilor, Cultură şi civilizaţie evreiască, Limba ebraică, Limba idiş, Cultura idiş, Istoria mişcării Haskalah.
rce
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INSTITUTUL DE IUDAISTICĂ ȘI ISTORIE EVREIASCĂ ”DR. MOSHE CARMILLY”

CONTACT
INSTITUTUL DE TURCOLOGIE ȘI
STUDII CENTRAL-ASIATICE
Str. M. Kogălniceanu, nr.1, sala 311
T: 0264 403 085
E: turkology.institute@ubbcluj.ro
turkology.institute.ubbcluj.ro

INSTITUTUL DE TURCOLOGIE ȘI
STUDII CENTRAL-ASIATICE

Institutul oferă servicii caliﬁcate şi expertiză pentru mediul academic, diplomatic, economic, politic şi jurnalistic şi,
de asemenea, pentru publicul larg interesat de lumea turcică.

SCURT ISTORIC

Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice a fost inaugurat oﬁcial
în data de 30 octombrie 2009, de către conducerea Universităţii
Babeş-Bolyai, în prezenţa unor membri ai Corpului Diplomatic
acreditat la Bucureşti, a unor reprezentanţi ai mediului de afaceri şi
ai presei.

OBIECTIVE

Producţia ştiinţiﬁcă este centrată pe proiecte de cercetare științiﬁcă,
de natură să clariﬁce probleme legate de istoria națională şi să ajute
la prevederea posibilelor evoluţii politico-economice ale zonei.
Înţelegerea istoriei, culturii şi civilizaţiei lumii turcice preconizează
identiﬁcarea contribuţiilor acestei zone la progresul omenirii.
Institutul de Turcologice şi Studii Central-Asiatice este singurul institut din România unde sunt studiate istoria, limba,
cultura şi civilizaţia, sistemul politico-economic curent, precum şi resursele şi perspectivele întregii arii turcofone, inclusiv
ale Asiei Centrale, bazinului Caspic şi ale Volgăi. Prin urmare, Cluj-Napoca va ﬁ capabil să îşi asume rolul de capitală euro-regională în acest domeniu.

Institutul de Turcologie și Studii Central - Asiatice are o paletă largă de cursuri, conferințe și seminarii.

- cursuri şi seminarii generale şi specializate pentru mediul academic;
- pachete de cursuri pentru mediul de afaceri;
- iniţiază şi organizează conferinţe interne şi internaţionale pentru publicul
general, susţinute de personalităţi ştiinţiﬁce, diplomatice şi politice; dezbateri,
mese rotunde, simpozioane, sesiuni de formare şi simulări;
- consultanţă specializată.
INSTITUTUL DE TURCOLOGIE ȘI STUDII CENTRAL-ASIATICE

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

17

CONTACT
INSTITUTUL DE ARMENOLGIE
str. Napoca nr. 11
T: 0744-507.799
E: iaubb.contact@gmail.com
www.instarm.wordpress.com

INSTITUTUL DE ARMENOLGIE

Scopul principal al Institutului de Armenologie este de a consolida studiile privind cultura și comunitatea armeană din
spațiul transilvănean, românesc și Est-European în paralel cu crearea unei rețele de promovare cultural-academică
care să ofere publicului larg o incursiune și un contact permanent cu istoria și cultura armeană.

SCURT ISTORIC
Înﬁințarea Institutului de Armenologie în noiembrie 2014 a
reprezentat încoronarea unui colaborări de durată dintre
Universitatea Babeș-Bolyai, comunitatea armenilor din România
și Ambasada Republici Armene din București. Recunoașterea
importanței armenilor în peisajul socio-cultural Est-European
este de netăgăduit, iar rolul acestei comunități în spațiul multicultural al Transilvaniei sau al spațiului românesc medieval și
modern necesită un demers sporit de prezervare și promovare a
valorilor și moștenirilor culturale speciﬁce.

ACTIVITĂȚI
Institutul de Armenologie, aﬂat sub egida Universității Babeș-Bolyai, dorește să își structureze activitățile pe trei dimensiuni speciﬁce:
• activitate de cercetarea și valoriﬁcarea rezultatelor cercetărilor prin publicarea de monograﬁi, volume colective și a unui jurnal bianual
(Romania Journal of Armenian Studies).
• activitate didactică, prin care cultura armeană să devină acesibilă celor interesați sub forma de cursuri speciale cu caracter universitar și
nu numai.
• activitate de promovare a culturii prin diverse căi formale sau informale, expoziți, prelegeri și organizare de evenimente pentru mediul
academic și cel neacademic respectiv crearea și promovarea unor rețele cu diverse institute și centre universitare cu același domeniu de
interes.
Aceste trei dimensiuni vor reprezenta pilonul principal al strategiei de dezvoltare pe termen lung al institutui care prin acesta dorește să
creeeze un cadru profesional de studiu și cercetare a istoriei și culturii comunităților armene și a poporului armean.
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CENTRUL DE LIMBĂ PORTUGHEZĂ

Camões I. P.

Str. Horea, nr. 31, sala 40, Facultatea de Litere
E: portughezacluj@gmail.com
www.portughezacluj.ro

CENTRUL DE LIMBĂ PORTUGHEZĂ
CAMÕES I. P.

CONTACT

Centrul de Limbă Portugheză - Camões I. P. este organizația care susține și încurajează promovarea culturii
portugheze.

SCURT ISTORIC
Centrul de Limbă Portugheză / Camões I. P. funcționează în cadrul
Departamentului de Limbi și Literaturi Romanice de la Facultatea de
Litere. Fondul de carte provine din donații ale Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I. P. și Fundației Gulbenkian din Lisabona. În
prezent biblioteca are peste 600 de volume de lingvistică, didactică,
literatură și civilizație portugheză și 70 de CD-uri și DVD-uri, care pot
ﬁ consultate în sala de lectură de studenți, masteranzi și doctoranzi
clujeni. Accesul se face pe bază de carnet de student. Funcționarea
Bibliotecii este asigurată în regim de voluntariat de studenții cursurilor de limba portugheză.

Centrul de Limbă Portugheză - Camões I. P.

Centrul de Limba Portugheză Camões I.P organizează anual
prelegeri suținute de personalități din lumea academică
portugheză sau de expresie portugheză, având invitați de la Universitatea din Porto, Universitatea din São Paulo, Universitatea Paris 8.

Printre evenimentele culturale organizate în
ultimii ani, se numară: seri de fado, Zilele ﬁlmului
portughez (4 editii), Zilele ﬁlmului lusofon (2013),
Seara Limbilor Romanice (2012), Întâlnirea
lusitaniștilor din România (2012), lecturi publice
bilingve dedicate unor autori portughezi, precum
José Saramago, Fernando Pessoa, Lídia Jorge sau
din alte țări lusofone, José Educardo Agualusa
(Angola), Machado de Assis (Brazilia), Mia Couto
(Mozambic).

CENTRUL DE LIMBĂ PORTUGHEZĂ - Camões I. P.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
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CENTRUL DE STUDII AFRICANE
CESTAF

CONTACT
CENTRUL DE STUDII AFRICANE
CESTAF
Str. Avram Iancu, nr.19
T: 0264-405.300, int. 5989
E: miscoiu@yahoo.com
E: valentina.gidea@ubbcluj.ro

Centrul de Studii Africane a fost creat ca urmare a cooperării fructuoase între Universitatea
Babeș-Bolyai și universități de pe continentul african.

SCURT ISTORIC
Centrul de Studii Africane (CESTAF) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) a fost
inaugurat în 18 octombrie 2013, reprezentând o conﬁrmare a relațiilor de cooperare
existente între UBB și instituții academice din statele africane. În ultimii 5 ani, UBB a
găzduit zeci de masteranzi, doctoranzi și cercetători post-doc, stagiile de studiu sau
cercetare ﬁind intermediate de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și Programul pentru Dezvoltare al ONU.
Ulterior, cooperarea s-a extins pentru a include 2 proiecte de cercetare în comun;
primul dintre acestea a abordat problemele ﬁlozoﬁei dreptului, ﬁind un proiect
dezvoltat de Facultatea de Drept a UBB și Universitatea din Cape Town. Cel de-al
doilea proiect de cercetare comună, în domeniul transitologiei, a reunit cercetători ai
Facultății de Studii Europene din cadrul UBB, ai Universității Abomey-Calavi (Benin) și
ai Centrului de Cercetare și Tehnologie in Ouagadougou (Burkina Faso).
UBB este reprezentată în CAREDE (African Crossroad of Research And Exchanges
for Development), o structură inter-instituțională din Africa de Vest care publică
prestigiosul jurnal international ”Perspectives et sociétés”. În plus, începând din
2012, UBB s-a alăturat proiectului Erasmus Mundus MITRA (www.mitra.ifres.info),
alături de Universitatea Cheikh Anta Diop (Senegal) și alte 8 universități europene
și non-europene.

OBIECTIVE GENERALE
1. Dezvoltarea unei platforme funcționale pentru interacțiuni cu instituții africane,. Cu cercetători și
studenți provenind din state africane. Centrul menține legătura cu instituții africane, cercetători și
studenți interesați de acorduri inter-instituționale sau mobilități de studiu și cercetare în România,
și vice versa.
2. Coordonarea unor programe de studiu comune, în domeniile de studiu prioritare atât pentru
universitățile și centrele de cercetare din Africa, cât și din România; dezvoltarea de programe de
studiu care să includă discipline legate de studiul societăților africane.
3. Coordonarea proiectelor de cercetare în partneriat cu instituții africane; dezvoltarea unui plan de
cercetare a evoluției societăților africane inter-disciplinar și multi-anual; publicarea de rapoarte cu
stadiul cercetărilor întreprinse; coordonarea și realizarea de traduceri a unor autori africane
importanți.

20

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

CENTRUL DE STUDII AFRICANE- CESTAF

CONTACT
CENTRUL CLUJEAN PENTRU STUDII INDIENECCIS
Str. Horea, nr. 9, Facultatea de Litere
T: 0264.532.238
E: mihaela.gligor@ubbcluj.ro
http://indian.centre.ubbcluj.ro/

CENTRUL CLUJEAN PENTRU
STUDII INDIENE - CCIS

CONTACT

Centrul clujean pentru studii indiene este dedicat cercetării tradiţiilor indiene, ﬁlosoﬁilor, limbilor şi
religiilor care fac din India una dintre cele mai interesante şi incitante culturi ale lumii.
Centrul are ca obiectiv principal
promovarea culturii indiene şi o mai
bună înţelegere a ei prin programe
complete de educaţie, cercetare şi
publicare. Centrul nu este aﬁliat nici
unei mişcări politice sau ideologii
religioase. Este deschis tuturor
acelora care îşi doresc să îşi însuşească o parte din incredibila cultură a
Indiei.

ACTIVITĂȚI:
• Cursuri de limba sanskrită şi limba hindi, cuprofesori din India;
• Cursuri de istorie, cultură şi civilizaţie, cu profesori din India sau profesori din
Europa;
• Evenimente ştiinţiﬁce: lansări de carte, workshopuri, conferinţe, seminarii;
• Evenimente culturale: expoziţii foto, ﬁlme documentare, muzică clasică
indiană;
• Lansarea seriei de conferinţe Indian Studies Lecture Series;
• Lansarea unei reviste de specialitate – în limba engleză – Romanian Journal for
Indian Studies – ca o platformă de diseminare a conferinţelor găzduite de
Centru;
• Continuarea Colecţiei de carte ”Biblioteca Indiană”, înﬁinţată la Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă din Cluj- Napoca, în anul 2008, cu titluri şi autori de valoare;
• Aplicarea la programe şi proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale,
atragerea unor fonduri pentru susţinerea cercetării de performanţă şi atingerea
unui înalt nivel calitativ al activităţilor desfăşurate de CCIS.

Centrul Clujean pentru Studii Indiene- CCIS
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Centrul Cultural și Academic Olandez

CONTACT
CENTRUL CULTURAL ȘI
ACADEMIC OLANDEZ
Str. Moților, nr. 11, etaj 1
E: contact@dutchcentre.ro

SCURT ISTORIC

Centrul Cultural și Academic Olandez a fost înﬁințat în februarie 2016, cu scopul de a contribui la dezvoltarea dialogului
intercultural dintre România și Regatul Țărilor de Jos. Centrul a fost inaugurat în prezența Excelenței Sale, Doamna Stella
Ronner-Grubačić, Ambasador al Regatului Țărilor de Jos la București, Excelența Sa Domnul Wouter Reijers, Consul Onoriﬁc
al Regatului Țărilor de Jos la Cluj și Prof. Univ. Dr. André Krouwel, de la Vrije Universiteit Amsterdam.
Activitățile centrului:
- manifestări științiﬁce și culturale
- module de limbă neerlandeză
- module de limbă română pentru străini
- expertize pentru mediul academic, politic, diplomatic, artistic și
jurnalistic
- activități didactico-recreative
- simpozioane pe diferite teme culturale și de interes actual
- activități recreative și de socializare

OBIECTIVE GENERALE
Printre obiectivele centrului se numără inițierea și dezvoltarea relațiilor de cooperare între Universitatea Babeș-Bolyai și
universități din Regatul Țărilor de Jos, în baza unor proiecte de cercetare comune, precum și organizarea de manifestări
științiﬁce și culturale care să faciliteze diseminarea de informații cu privire la cultura și tradițiile olandeze.
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Centrul Cultural și Academic Olandez

CONTACT
CENTRUL DE COOPERĂRI
INTERNAȚIONALE
Str. Avram Iancu, nr.68
T: 0264 429 762
E: cci@ubbcluj.ro
www.cci.ubbcluj.ro

CENTRUL DE COOPERĂRI
INTERNAȚIONALE

Universitatea Babeş-Bolyai beneﬁciază de o reţea permanentă şi dinamică dedicată dezvoltării şi
managementului relaţiilor internaţionale din toate departamentele sale. Această reţea are o structură
centrală cu ramiﬁcaţii în ﬁecare unitate academică a universităţii.

SCURT ISTORIC

Centrul de Cooperări Internaţionale a fost înﬁinţat în 1991 sub numele de
Oﬁciul de Relaţii Internaţionale, ca o primă încercare de a folosi
oportunităţile de cooperare internaţională la UBB, într-un cadru
instituţional adecvat şi în noul regim democratic. În 1995, Oﬁciul a fost
transformat în Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Imagine
Universitară. Actuala denumire a fost stabilită în februarie 2000.
Deciziile de internaţionalizare luate de structurile de conducere sunt puse în aplicare de Centrul de Cooperări Internaţionale al
Universităţii Babeş-Bolyai, la nivel central şi de ﬁecare echipă de internaţionalizare a consiliilor academice din ﬁecare facultate, respectiv
de către cele 21 de echipe.
Centrul de Cooperări Internaţionale este o structură de sprijin, care oferă asistenţă conducerii Universităţii, consultanţă şi sprijin
diferitelor categorii de beneﬁciari – facultăţile, cadrele didactice şi studenţii (incoming şi outgoing), universităţile partenere. CCI
urmăreşte eﬁcientizarea serviciilor pe care le oferă beneﬁciarilor şi îşi asumă totodată rolul de iniţiator de proiecte, de creare de noi
oportunităţi.
În 2014, CCI a fost reorganizat în 3 birouri:
• Biroul Mobilităţi şi Studenţi Internaţionali, însărcinat cu
programe de schimb ale studenţilor, profesorilor şi personalului
administrativ, precum şi cu atragerea de studenţi internaţionali.
• Biroul Acorduri Interuniversitare, însărcinat cu iniţierea,
negocierea şi administrarea cooperărilor bilaterale cu universităţi
importante din afară, ﬁrme şi organizaţii, precum şi cu reţele
internaţionale de universităţi.
• Biroul de Programe Comunitare, responsabil pentru gestionarea
și coordonarea programelor Erasmus+, Erasmus Mundus, etc. și
promovarea programelor comunitare pentru educație superioară.
CENTRUL DE COOPERĂRI INTERNAȚIONALE
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CENTRUL DE COOPERĂRI
INTERNAȚIONALE
Activităţile Centrului de Cooperări Internaţionale
Centrul de Cooperări Internaţionale (CCI) este una dintre structurile care promovează inovaţia academică, ştiinţiﬁcă şi
culturală la UBB. Scopul său este consolidarea competitivităţii internaţionale. CCI coordonează şi sprijină diferitele forme de
cooperare internaţională în care Universitatea este implicată:
• dezvoltarea, promovarea şi implementarea strategiei de internaţionalizare
• organizarea şi extinderea relaţiilor internaţionale ale UBB
• promovarea programelor de studiu şi de cercetare în comun
• promovarea ofertei de programe educaţionale a UBB pe plan internaţional
• coordonarea, gestionarea şi evaluarea programelor europene, promovarea participării internaţionale a universităţii în programe
precum ERASMUS, CEEPUS, ERASMUS MUNDUS, ATLANTIS, LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, DAAD etc.
• organizarea şi oferirea de asistenţă directorilor şcolilor de vară şi a organizatorilor reuniunilor internaţionale sub patronajul UBB
• atragerea de studenţi internaţionali
• organizarea vizitelor şi deplasărilor oﬁciale
• informarea publicului intern al UBB asupra oportunităţilor de cooperare internaţională, oferindu-le posibilitatea de a studia şi
experimenta o cultură educaţională şi un mediu academic diferit, precum şi posibilitatea de a obţine o diplomă de la universităţi
de prestigiu din Europa, Asia, Statele Unite ale Americii şi Canada
• consultaţii şi asistenţă oferite aplicanţilor şi beneﬁciarilor (incoming şi outgoing) pentru Programul Fulbright
• organizarea seminariilor de orientare şi a întrunirilor lunare cu studenţii internaţionali
• editarea şi publicarea materialelor pentru integrarea studenţilor şi a cadrelor academice internaţionale
• organizarea mobilităţilor internaţionale pentru cadre academice, cercetători, studenţi şi personal administrativ
• extinderea accesului la granturile de cercetare şi la programele internaţionale
• informarea viitorilor studenţi internaţionali şi a cadrelor didactice aﬂate în programele de schimb, asupra programelor de studiu
la UBB şi procedurilor de admitere
• acordarea de sprijin pentru organizarea conferinţelor Rectoratului şi a reuniunilor internaţionale din cadrul asociaţiilor
• facilitarea cazării în cămine studenţeşti la standarde ridicate a studenţilor cetăţeni străini
• colectarea, traducerea şi conceperea textului diferitelor materiale de promovare (şcoli de vară, conferinţe internaţionale etc.)
• promovarea interacţiunii dintre studenţii şi cadrele didactice cetăţeni străini
• sfaturi şi îndemnuri oferite studenţilor internaţionali şi personalului academic la sosirea în Cluj-Napoca şi pe durata şederii lor
• sfaturi pentru adaptarea oaspeţilor la schimbarea culturală
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CENTRUL DE COOPERĂRI INTERNAȚIONALE

CONTACT
1. BIBLIOTECA AUSTRIA
BERNHARD STILLFRIED
Str. Horea, nr. 7
T. 0264 432 827
E. oest_bibl_cj@yahoo.com
www.oesterreich-bibliothek.jimdo.com
2. BIBLIOTECACENTRALĂ UNIVERSITARĂ
“LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA
Str. Clinicilor, nr. 2
T. 0264 597 092
E. informatii@bcucluj.ro
www.bcucluj.ro

8. CENTRUL CULTURAL ITALIAN
Str. Universității, nr. 7-9
T. 0264 591 117
E. culturaitclujro@gmail.com
www.ccicluj.it
9. CENTRUL CULTURAL RUS
Str. Teodor Mihali, nr. 58, Cămin Economica I
E. centru.rus@ubbcluj.ro
www.facebook.com/CentrulCulturalRus
10. CENTRUL DE LIMBĂ ȘI
CULTURĂ POLONEZĂ
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, FSEGA
T. 0264 418 655
E. polska.cluj@yahoo.com
centre.ubbcluj.ro/poloneza

3. BIBLIOTECA DE STUDII NORDICE
Str. Horea, nr. 31, Facultatea de Litere
E. sanda.tomescu@yahoo.com
E. mbeniko@gmail.com

11. CENTRUL DE STUDII CANDIENE
Str. Horea, nr. 31
T. 0264 532 238

4. BRITISH COUNCIL
Str. Arany Janos, nr. 11
T. 0264 594 408
E. bc.cluj@britishcouncil.ro
www.britishcouncil.ro/cluj

12. CENTRUL DE STUDII LITERARE
BELGIENE DE LIMBĂ FRANCEZĂ
Str. Horea, nr. 31
T. 0264 534 898
E. celbll@yahoo.fr
www.francais.hum.ro/centrul_belgian.htm

5. CENTRU CULTURAL BRAZILIAN
„CASA DO BRASIL”
Str. M. Kogălniceanu, nr. 4
T. 0264 333 832
E. casadobrasil@ubbcluj.ro
centre.ubbcluj.ro/casadobrasil

13. INSTITUTUL CONFUCIUS
Str. Teodor Mihali, nr. 59
T. 0264 418 445
E. confucius.cluj@yahoo.ro
confucius.institute.ubbcluj.ro9.

6. CENTRUL CULTURAL COREEAN
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, FSEGA
E. kwak9571@gmail.com
www.facebook.com/centrulcoreean
7. CENTRUL CULTURAL GERMAN
Str. Universității, nr. 7-9
T. 0264 594 492
E. info@kulturzentrum-klausenburg.ro
www.kulturzentrum-klausenburg.ro

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
www.ubbcluj.ro

14. INSTRITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
DIRECȚIA GENERALĂ CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 22
T. 0264 598 551
E. cluj@institutfrancais-roumanie.com
www.institutfrancais-roumanie.com
15. INSTITUTUL DE IUDAISTICĂ ȘI
ISTORIE EVREIASCĂ “DR. MOSHE CARMILLY”
Str. Croitorilor, nr. 13
T. 0264 532 221
E. studii_iudaice@yahoo.com
institute.ubbcluj.ro/stiud

16. INSTITUTUL DE TURCOLOGIE ȘI
STUDII CENTRAL-ASIATICE
Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, sala 311
T. 0264 403 085
E. turkology.institute@ubbcluj.ro
turkology.institute.ubbcluj.ro
17. INSTITUTUL DE ARMENOLOGIE
Str. Napoca, nr. 11
T: 0744-507 799
E: iaubb.contact@gmail.com
www.instarm.wordpress.com
18. CENTRUL DE LIMBĂ PORTUGHEZĂ CAMÕES I. P
Str. Horea, nr. 31, sala 40, Facultatea de Litere
portughezacluj@gmail.com
www.portughezacluj.ro
19. CENTRUL DE STUDII AFRICANE
Str. Avram Iancu, nr. 19
T. 0264 405 300, int. 5989

E: miscoiu@yahoo.com
E: valentina.gidea@ubbcluj.ro

20. CENTRUL CLUJEAN PENTRU
STUDII INDIENE - CCIS
Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31
T : 0264-532 238
E : mihaela.gligor@ubbcluj.ro
http://indian.centre.ubbcluj.ro/
21. CENTRUL CULTURAL ȘI

ACADEMIC OLANDEZ

Str. Moților, nr. 11, etaj 1
T. 0264 429 762
E. contact@dutchcentre.ro
22. CENTRUL DE COOPERĂRI
INTERNAȚIONALE
Str. Avram Iancu, nr. 68
T. 0264 429 762
E. cci@ubbcluj.ro
www.cci.ubbcluj.ro

Direcția

