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9 ianuarie 2022 

Fundația Emil G Racoviță pentru Știință și Explorare Medii Extreme, 

înființată sub egida UBB 

Fundația Emil G. Racoviță pentru Știință și Explorare Medii Extreme 

„Mă bucură această veste la început de an 2022! Savantul Emil Racoviță s-a întors 

în România pentru Universitatea din Cluj, locul unde își va înființa Institutul de referință 

la nivel internațional și unde va ajunge Rector. Anul trecut, la împlinirea a 100 de ani de 

la înființarea Institutului, Universitatea a reînființat Institutul Emil Racoviță pentru 

Studiul Vieții în Condiții Extreme. (https://institutulracovita.ro/ - 

https://news.ubbcluj.ro/event/ubb-reinaugureaza-institutul-emil-g-racovita-pentru-

studiul-vietii-in-conditii-extreme/). Așa cum spuneam anul trecut, la reînființarea 

Institutului, reparăm istoria și actualizăm în modernitate moștenirea academică a 

savantului. Acest proces s-a completat acum cu înființarea acestei fundații organizate – 

așa cum anunțat în 2020 - sub egida UBB. Atât noul Institut, cât și Fundația funcționează 

în clădirea Universității, locul care a găzduit vechiul Institut”



UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută 

acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 

55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție 

în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.



11 ianuarie 2022 

UBB își consolidează prezența academică în Cluj Innovation Park 

printr-o rețea de Huburi academice STAR-UBB

hub integrativ

Virtual Labs,

Virtual & Practical Engineering,

eHealth/tHealth,

Big Data & Machine Learning,

Digital Arts & Humanities,

Etics & Sacred Musics,

STAR-UBB-Network

„Această reţea multinivelară va avea capacitatea de a aborda inovativ probleme 

complexe la nivelul domeniului fundamental reprezentat de fiecare Școală Academică, 



prin implicarea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor în activităţi 

ştiinţifice multi/inter/transdisciplinare. Avem încrederea că această structură va 

deveni un model și un furnizor de practici academice avansate, prin care să realizăm 

creșterea vizibilității și a impactului rezultatelor ştiinţifice ale UBB la nivel naţional şi 

mai ales internațional, precum  și susținerea și promovarea experiențelor de 

internaționalizare pentru membrii comunității noastre academice”

„prin acest proiect din Cluj 

Innovation Park fiecare Școală academică din universitatea noastră va avea un Centru 

asociat, cu rol de Hub integrativ și platformă de cooperare, cele șase Centre beneficiind, 

la rândul lor, de un astfel de Hub în forma Institutului STAR-UBB. În acest fel se formează 

o rețea multinivelară (Unități academice în facultăți-Centre integrative la nivel de Școli-

Institutul STAR-UBB) distribuită (în structurile/facultățile UBB), care poate susține 

cercetări și inovații socio-eoconomice de vârf. Așa cum am spus, UBB rămâne cea mai 

puternică instituție academică în oraș și se va dezvolta aici, dar, în paralel, duce orașul 

dincolo de limitele actuale, acest proiect întărind prezența UBB în Cluj Innovation Park, 

dincolo de Centrul UBB de Industrii Creative deja existent acolo 

(https://news.ubbcluj.ro/centrul-ubb-de-industrii-creative-este-functional/), 

adăugându-se acum această structură integrativă și multinivelară în logica STEM+, 

pregătindu-se astfel dezvoltarea de anvergură InfoBionano4Health ca o nouă 

specializare a orașului, Transilvaniei și țării (https://news.ubbcluj.ro/ubb-si-cluj-

napoca-inca-un-pas-mare-spre-infobionano4health-noua-specializare-inteligenta-a-

orasului-si-a-tarii/).”

„Reţeaua 

academică de cercetare de excelenţă STAR UBB”



UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută 

acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 

55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție 

în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

13 ianuarie 2022 

UBB inovează educațional în științele cognitive 



„Programul, organizat de Departamentele de Psihologie, respectiv, Psihologie 

clinică și psihoterapie, are ca misiune centrală o formare inițială de înaltă calitate a 

viitorilor specialiști din domeniul psihologiei și al științelor cognitive conexe 

(neuroștiinte cognitive, informatică, lingvistică cognitivă, logică și epistemologie). Ca 

obiectiv specific, programul își propune să asigure o pregătire interdisciplinară 

robustă, care să faciliteze înțelegerea și operarea cu cunoștinte fundamentale specifice 

psihologiei și științelor cognitive, în vederea valorificării lor în contexte știintific-

investigative și practic-aplicative”

„psihologia 

clujeană a fost, de la fondarea din 1919, una profund științifică/experimentală, iar după 

Revoluția din 1989 a fost organizată dominant în paradigma „cognitivă”, pe același fond 

științific/experimental. Programele noastre doctorale și masterale sunt de ani buni 

organizate „cognitiv-experimental”, lucru care a poziționat psihologia clujeană prima 

și singura din țară și în top 500 la nivel internațional (în psihologie și/sau în psihologie 

și științe cognitive). Acest program extins acum la nivel de licență ne permite: (1) să 

integrăm mai bine expertiza existentă la nivelul UBB (psihologie, informatică, filosofie, 

lingvistică, biologie etc.) și să colaborăm mai strâns la nivel național (cu colegii din 

Academia Română și din Universitatea din București - care au pornit, la rândul lor, un 

astfel de program la nivel de licență), (2) să pregătim specialiști cu o pregătire științifică 

mai integrativă, capabili să abordeze probleme teoretice și/sau practice complexe 

și/sau să se superspecializeze prin programe de master/doctorat, în cunoștință de 

cauză, la nivel de vârf (ex. știinte cognitive clinice, inteligență artificială, neuroștiințe 

cognitive, lingvistică computațională, filosofia minții etc.) și (3) să constituim o 

platformă competitivă de internaționalizare a UBB.  Extinderea de la nivel de 

„graduate” la „undergraduate” a pregătirii în științe cognitive corespunde unor 



tendințe recente similare la nivel internațional. În plus, acest demers se completează 

perfect cu Institutul BrainQ, dedicat neuroștiințelor cognitive 

(https://news.ubbcluj.ro/brainq-inspire-ubb-dezvoltari-de-anvergura-

internationala-in-neurostiinte-cognitive-si-imagistica-de-rezonanta-magnetica-irm-

in-cadrul-scolii-academice-de-sanatate-a-ubb/), într-o integrare adecvată a educației, 

cercetării științifice și relației cu mediul socio-economic.”

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută 

acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 

55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție 

în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

19 ianuarie 2022 

O nouă ediție a evenimentului „ Universitatea vârstei a treia”, organizată de 

Fundația UBB 

„Universitatea vârstei a treia”



Dorim să construim un program de 1-2 întâlniri/săptămână, de câte 50 de minute, 

desfășurate în cursul dimineții, pe durata întregului an universitar, cu date fixate în funcție de 

disponibilitatea voluntarilor. Ne dorim să oferim cursuri de popularizare a științei, temele 

abordate pot fi din diferite domenii. Ele pot să se refere la probleme de interes variat, de la 

literatură română sau universală, istorie, biologie, sănătate publică, psihologie, istoria artei, 

sau studii culturale, dezvoltate pe înțelesul unui public educat, dar nespecialist, de vârsta a 

treia, care utilizează resursele de educație on-line cu moderație. În urma înscrierilor dvs. o să 

încercăm să grupăm temele pentru a obține un program cu o anume coerență de ansamblu

21 ianuarie 2022 

UBB solicită CNATDCU analizarea în regim de celeritate a suspiciunilor de plagiat 

legate de teza de doctorat a premierului 



***

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 

de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de 

oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților 

de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.  

22 ianuarie 2022 

Rezultate remarcabile pentru studenții UBB în finala concursului internațional de 

studii de caz din Toronto  



 Boundless Case Competition

27 ianuarie 2022 

Un liceu din Cluj – prima şcoală în care au fost aplicate măsuri eficiente pentru 

remedierea radonului, prin implicarea UBB 

 



Sistem de depresurizare 

pentru ventilarea solului de sub clădire şi montarea unei membrane hidroizolaţie antradon 

pentru izolarea planşeului peste sol şi asigurarea finală a etanşeităţii

„Liceul Onisifor Ghibu continuă o tradiție de interes pentru mediu, de pe vremea 

când se numea Liceul de Științe ale Naturii, devenind prima Școală Verde cu o certificare 

preliminară și un model pentru celelalte școli din țară”

 

„Ne bucurăm că lucrările implementate cu succes au contribuit la un aer mai 

sănătos în interiorul şcolii! Ne bucurăm că, prin aceasta, oferim un exemplu de şcoală 

sustenabilă în România, care le oferă elevilor un mediu mai puţin toxic, sănătos şi 

prietenos”, subliniază prof. Monica Bereş, directorul Liceului Teoretic ,,Onisifor Ghibu”. 

„modelul de bună practică realizat la Liceul Ghibu vine în 

întâmpinarea nevoii de politici publice adecvate în România care vor conduce la 

aplicarea de măsuri integrate pentru şcoli sustenabile pentru creşterea eficienţei 

energetice simultan cu asigurarea unor cerinţe ridicate de sănătate și de calitate a 



mediului interior. Acest tip de politici sanitare corecte vor contribui pe deplin la 

conştientizarea şi promovarea necesităţii stringente de a se lua măsuri în toate şcolile 

din România pentru controlul radonului, care vor conduce la îmbunătăţirea  sănătăţii 

populaţiei pe termen lung şi mediu în România. Exemplul nostru va ajuta Raportul 

„Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile” recent lansat de 

la nivelul Administrației Prezidențiale ca o continuare a Proiectului „România Educată”, 

dar şi toate programele care pledează pentru un aer curat în şcolile din 

România. Calitatea scăzută a aerului din interior poate afecta grav sănătatea copiilor 

și personalului didactic și dorim, cu întreg profesionalismul şi expertiza noastră, să 

acordăm sprijin real autorităților pentru a lua acţiune prin programele de finanțare 

dedicate reabilitării şcolilor. Ţinând cont de faptul că în acest moment există soluţii 

viabile în reducerea concentraţiei de radon şi care pot fi implementate pe scară largă în 

toate şcolile şi clădirile din România, nu ar trebui să ne îngrijorăm”. 

„Legislaţia europeană, prin Directiva 2013/59/EURATOM transpusă şi în 

legislaţia românească prin Legea nr. 63/2018, prevede necesitatea protecţiei împotriva 

expunerii la radonul din interiorul clădirilor (locuinţe, locuri de muncă, spaţii publice), 

prin identificarea situaţiilor în care radonul din aer depăşeşte pragul de 300 Bq/m3, 

stabilit ca nivel de referinţă. Conform ordinului CNCAN nr. 185/2019 (art. 22), 

concentraţia de radon la locurile de muncă se determină în zonele de prioritate mare 

pentru reducerea riscului de expunere la radon. Prin proiectul de remediere a Liceului 

Teoretic ,,Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca, spin-off-ul RadonControl aduce nu numai 

beneficiile de reducere a poluării cu radon prin aplicarea soluţiilor tehnice, ci și un 

exemplu de bune practici la nivel European. Întrucât acţiunea de ,,pionierat’’ a 

reprezentat un succes atât din punct de vedere ştiinţific cât și profesional, compania 

RadonControl urmăreşte să ofere soluţiile de remediere, de înaltă calitate, atât pentru 

mediul public, cât și pentru cel privat, și să contribuie la dezvoltarea unui mediu de viaţă 

ce vizează creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii 

mediului interior”, a declarat CEO RadonControl, dr. Dacian Jurj. 

„Fiind doctorand, implicit cercetător, lucrând ca specialist de radon, este o satisfacție atât 

profesională, cât și personală, obținerea acestor rezultatele în premieră în România împreună 

cu echipa Laboratorului LiRaCC, privind reducerea concentrațiilor de radon, care se 



încadrează în limita stabilită de OMS, privind nivelul de concentrație admis în clădiri. Astfel, 

pot spune că am contribuit la îmbunătățirea calității sănătății/vieții și reducerea riscului 

expunerii la radon, pentru viitoarele generații care vor avea ocazia de a studia în 

această clădire de tip educațional remediată cu sisteme anti-radon." ~ Drd. Pap István-Mihály 

responsabil cu implementarea. 

OMS a 

recomandat ca, în interiorul clădirilor, limita maximă a concentrației de radon să fie 

100 de Bq/m³, iar Comisia Europeană a reglementat ca pragul limită maxim să fie 300 

de Bq/m³, România alegând această limită.

echivalentul a 150 de radiografii pulmonare

 

 



28 ianuarie 2022 

UBB se implică în proiecte de IT finanțate de UE și derulate în colaborare cu mediul 

de afaceri 

Platformă software pentru predicţia evoluţiei viitoare a 

unor indicatori din procese comerciale, bazată pe Big Data şi Data Mining” cod 

SMIS2014+ 121004

Obiectivul general 

Data Seer







Rezultatul principal al proiectului Data 

Seer

Sistem integrat pentru 

automatizarea proceselor de afaceri utilizând Inteligența Artificială” cod SMIS2014+ 

121075

Obiectivul proiectului

 

 



***

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 

de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de 

oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților 

de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.  



31 ianuarie 2022 

Rectorul UBB și decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică, distinși cu Ordinul 

„Fericitul Episcop Valeriu Traian Frențiu” din partea Episcopiei de Oradea a Bisericii 

Române Unite cu Roma 

M-am bucurat să fiu în această 

comunitate, onorând împreună acest eveniment; mintea umană are tendința de a 

modifica trecutul pentru a justifica prezentul, de aceea valorizarea tradiției, iată, aici 

230 de ani, ne ajută să evităm această distorsiune. Mai mult, acest eveniment ne 

reamintește cum și unde s-au născut unele din primele instituții formale de învățământ 

cu predare sistematică în limba română; dacă în „școlile greco-catolice” elementare (și 

chiar medii – școli normale) acest lucru era clar instituționalizat din secolul XVIII, unele 

școli medii/seminarii, odată (cel puțin) cu includerea filosofiei în curriculum în secolele 

XVIII și XIX au devenit în timp instituții de învățământ superior („seminarii majore”) și 

cu predare în limba română, din care unele s-au transformat apoi în secolul XX în 

Academie/Institut/Facultate în Universitate. Apoi, am vrut să văd studenții UBB de la 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică (Departamentul din Oradea) și în activitatea lor 

de Seminar; iar ceea ce am văzut arată Tradiție și Excelență, astfel că prezența UBB în 

Oradea aduce un plus reciproc academic și social, iar pentru asta trebuie să mulțumesc 

Episcopiei de Oradea a Bisericii Române Unite cu Roma și Decanatului Facultății de 

Teologie Greco-Catolică a UBB. În fine, Ordinul primit din partea Episcopiei de Oradea a 

Bisericii Române Unite cu Roma se bazează pe judecata comunității asupra faptelor 

mele din trecut, dar acum mă obligă pentru mai bine în prezent și viitor. Le mulțumesc 

tuturor!



***

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 

de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de 

oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților 

de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.  



FEBRUARIE 2022 

1 februarie 2022 

Partea bună a rețelelor sociale în fața carantinelor COVID-19: cercetare UBB în 

colaborare cu universitățile din München și Hamburg

,,Socialigatori Sociali? Sprijinul resimțit – indus de către rețelele de socializare – pe timpul 

tranziției către carantinarea totală datorată COVID-19”

sprijin social

simțului psihologic al 

comunității



capitalul social

rețelele de socializare

„socialigatori digitali”

obiectivele



2 februarie 2022 

Cea mai veche fosilă de biban de mare din Europa a fost descoperită de o echipă de 

cercetători români 

 



Dicentrarchus oligocenicus

Historical Biology

Taylor & Francis Group

Zona în discuție este pe cât de instructivă pe plan geologic, pe atât de pustie, arareori 

călcată de om. Numele speciei indică vârsta formațiunilor geologice de proveniență. 

Descoperirea se rezumă la un schelet aproximativ complet care se deosebește morfologic de 

toate speciile oligocene sau mai vechi deja cunoscute, dar care se aseamănă extrem de mult cu 

actualul lavrac. Fosila tip se află în colecția Muzeului de Paleontologie-Stratigrafie al UBB



3 februarie 2022 

Acces gratuit pentru studenți la platforma PressReader 



MARTIE 2022 

2 martie 2022 

Studenții UBB au câștigat finala etapei naționale a competiției CFA Institute Research 

Challenge 

CFA Institute Research Challenge

Bănci și 

Piețe de Capital Bănci și Piețe de Capital

Finanțe și Bănci - în limba engleză

Economie și Afaceri Internaționale - în limba engleză

Economie și Afaceri Internaționale - în limba engleză

Departamentul de Finanțe

CFA Romania

OMV Petrom.

Asociației CFA Romania CFA Institute

CFA Institute Research 

Challenge

CFA Institute Research Challenge



*** 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor este în prezent cea mai mare 
facultate din România, cu peste 9.300 de studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022, 
la toate formele și nivelurile de studii, respectiv circa 350 de cadre didactice și de cercetare, 
dintre care peste 200 cu caracter permanent. Conform celei mai recente ierarhizări 
internaționale pe domenii de știință, realizată de QS, UBB se poziționează în topul celor mai 
bune 450 de universități din lume în Social Sciences & Management, respectiv în Business & 
Management Studies, fiind cea mai bine plasată instituție de învățământ superior din România 
în clasamentul QS aferent acestor domenii. 

3 martie 2022 

UBB organizează cea de-a șaptea ediție a concursului „ProScenium” 

ProScenium

 



4 martie 2022 

Cercetătorii UBB descifrează procesele mintale implicate în apariția plictiselii 

– și posibile căi de a-i preveni unele efecte nocive

Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy





10 martie 2022 

Reorganizarea semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022 în condițiile 

ridicării stării de alertă 





11 martie 2022 

Ambasadorul Estoniei în România în vizită la UBB 

11 martie 2022 

Directorul British Council România în vizită la UBB 



14 martie 2022 

UBB propune o perioadă de tranziție pentru revenirea cu prezență fizică la cursuri 

 

„La anunțul autorităților că din 9 martie este necesară revenirea la formatul 

clasic, noi am militat prin diverse mecanisme pentru o variantă de tranziție rațională, 

și anume continuarea formatului existent. Dacă acest sistem a fost bun doi ani pentru a 

susține diplome ale universităților românești, nu poate să fie atât de catastrofic – chiar 

nu putem spune asta! – să îl mai aplicăm câteva, puține luni din semestrul II. Asta pentru 

a nu bulversa organizarea semestrului și viața comunității academice și pentru a nu 

favoriza abandonul școlar. Evident, examenele finale de semestru trebuie organizate în 

regim clasic (ca etapă standard de revenire), iar anul universitar 2022-2023 

implementat în formatul clasic acreditat, îmbogățit cu variante online (după adaptări 

legislative). Autoritățile au aprobat doar o perioadă scurtă de tranziție, cu constrângeri 

de recuperare. Noi credem în continuare că variantă propusă inițial de UBB ar fi fost cea 

mai bună, fiecare urmând apoi să și-o adapteze la mijlocul semestrului II prin prisma 

autonomiei universitare (de la clasic, prin hibrid, până la online). Nu poți trata o 

universitate cu zeci de mii de studenți, venind din toate colțurile țării (nu mai vorbesc 

de cei din străinătate) într-un oraș scump, cu un profil complex (și la noi specializările 

tehnice/științe/vocaționale sunt deja în regim clasic sau hibrid, dar multe specializări 

socio-umane, cu numeroși studenți,  sunt în regim online), ca una care are doar câteva 

mii, majoritatea din propriul județ, cu resurse de spațiu care adesea exced nevoile 

studenților pe care îi au și cu specializări dominant vocaționale care au început deja de 

luni bune varianta clasică. Suntem în scop pe aceeași linie cu autoritățile – campusurile 



trebuie să reprindă viață -, dar vedem calea diferit Ca instituție academică ne putem 

însă exercita autonomia doar în condițiile reglementărilor existente, astfel că decizia 

noastră trebuie înțeleasă în acest context.” 

***

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 

de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de 

oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților 

de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale 

universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile 

internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale 

lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, 

laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin 

Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost 

confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost 

acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-

class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.  

15 martie 2022 

UBB se implică în reforma derulată la nivelul Academiei de Poliție 



„Universitățile românești cu 

profil “militar/de apărare” au o tradiție de calitate în formarea de ofițeri. Această 

tradiție s-a dezvoltat și mai mult cu consultanța obținută din zone internaționale 

similare, după aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană și este acum una 

bine ancorată internațional. Problema este că unele din aceste instituții românești au 

încercat să-și dezvoltate prin forțe proprii și o componentă științifică mai avansată 

(inclusiv doctorat), dincolo de formarea de ofițeri. Iar acest demers, inevitabil au existat 

mai multe eșecuri decât succese, așa cum le știm deja din spațiul public. Aceasta pentru 

că știința înseamnă tradiție și excelență, adică o cultură colaborativă a cercetării-

inovării confirmată în timp și în aria internațională a științei, lucruri greu de realizat 

de o instituție “militară/de apărare” fără colaborarea cu o instituție civilă. Prin cultura 

academică americană am învățat că democrația și individul sunt protejați dacă există 

instituții puternice, cu buni profesioniști, inclusiv în zona “militară/de apărare” (aflată 

însă în monitorizare civilă în societățile democratice). De aceea, am răspuns acum 

pozitiv solicitării Ministerului Afacerilor Interne și colegilor noștri, de a ajuta reforma 

și dezvoltarea componentei științifice/academice din Academia de Poliție, prin prisma 

responsabilității sociale a UBB, una dintre cele mai reprezentative comunități 

academice din țară. În prima fază, vom transfera bune practici de etică și de calitate 

academică pentru a corecta problemele din prezent, apoi, după stabilizare, vom lucra la 

dezvoltare și probabil și la colaborări viitoare de interes comun. În plus, răspunsul 

nostru pozitiv a fost stimulat de deschiderea și determinarea arătate  de autorități și de 

încrederea în angajamentul pentru reformă al noului rector al Academiei de Poliție 

(absolvent și asociat UBB). De asemenea, doresc să fiu foarte clar și bine înțeles: UBB va 

oferi o platformă de lucru, va oferi cunoștințe și bune practici, dar acestea trebuie să fie 

dublate de evaluări periodice și mai mult, de rezultate pozitive concrete la care trebuie 

să ajungă cei direct implicați, iar apoi responsabilitatea acestor rezultate concrete le 

revine evident lor. În momentul în care bunele practici academice UBB vor deveni bune 

practici academice și în Academia de Poliție vom considera împreună o extindere a 

colaborării, din care, consider că întreaga societate va avea de câștigat



„Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a traversat în ultima perioadă una 

dintre cele mai dificile etape din procesul său de evoluție instituțională, fapt ce a impus 

obligativitatea demarării unui proces complex de reformare, pe termen mediu și lung. 

Singura unitate de învățământ din România care are în responsabilitate pregătirea și 

formarea de ofițeri pentru Ministerul Afacerilor Interne, dar și pentru alte structuri din 

cadrul Sistemului Național de Ordine Publică și Securitate Națională s-a confruntat cu o 

serie de carențe sistemice și deficiențe funcționale, iar din nefericire cele mai stringente 

au fost centrate în jurul componentei de etică universitară. În acest context, ultimele 

luni au stat sub semnul concentrării unor eforturi subsumate accelerării procesului de 

modernizare și dezvoltare a Academiei de Poliție, astfel încât episoadele mai puțin 

fericite din trecut și repercusiunile generate asupra capitalului de imagine al instituției 

să rămână o lecție dureroasă din care se trag învățăminte importante pentru viitor. 

Umbra de neîncredere aruncată asupra eticii profesionale și academice din cadrul 

Academiei trebuie risipită prin acțiuni de consolidare a prestigiului instituțional cu 

accent pe integritate și profesionalism. Astfel, semnarea protocolului de cooperare cu 

Universitatea Babeș-Bolyai, reprezintă, prin prisma nivelului de excelență pe care 

aceasta l-a atins în activitățile academice, în gradul de transparență instituțională și 

performanțele înregistrate în activitatea Comisiei de Etică Universitară, un pas 

important în reașezarea instituției noastre la locul cuvenit în mediul universitar din 

România. Suntem conștienți de complexitatea și dificultatea obiectivelor pe care ni le-

am propus în cadrul procesului de reformă a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”, însă avem certitudinea că suportul pe care Universitatea Babeș-Bolyai ni-l oferă 

ne va garanta recredibilizarea acestei instituții de învățământ superior emblematică 

pentru Sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. 

Îi sunt recunoscător domnului Rector prof. univ. dr. Daniel DAVID, președintelui 

comisiei de etică din UBB prof. univ. dr. Dacian DRAGOȘ și întregii comunități academice 

a Universității Babeș-Bolyai pentru gradul de încredere acordat Academiei de Poliție și 



mie personal. Astăzi, mai mult ca oricând, sunt mândru să fiu absolvent și asociat al 

acestei universități de prestigiu”

16 martie 2022 

UBB în colaborare cu British Council România organizează concursul GAMES of 

SCIENCE 

GAMES of SCIENCE

26 martie

27 martie



21 martie 2022 

Conferința „Poliția Română, 200 de ani de existență” la UBB 

„Poliția Română, 200 de ani de existență”.

„În astfel de momente trebuie să-i onorăm pe cei care ne apără (1) drepturile și 

libertățile noastre fundamentale, (2) proprietățile noastre publice sau private, (3) 

siguranța prin prevenirea și descoperirea infracțiunilor și (4) calitatea vieții prin 

asigurarea ordinii publice și să le înțelegem istoria și influența acesteia în cultura lor 

organizațională prezentă, pentru a avea un parteneriat transparent prin care contextul 

academic să ne  determine să fim împreună mai buni protectori ai oamenilor și ai 

democrației”, . 

22 martie 2022 

Alianța universitară europeană EUTOPIA la UBB. Be Connected. Be Innovative! 



Be Connected. Be Innovative

„UBB este parte a alianței universitare EUTOPIA și mă bucur să-i am oaspeți la 

Cluj-Napoca pe colegii din alianță. Noi avem întâlniri periodice în universitățile 

membre, iar acum a venit rândul UBB. În cadrul întâlnirii de la UBB se vor discuta 

proiectele EUTOPIA, se vor vizita infrastructuri ale UBB și ale orașului, vor avea loc 

întâlniri cu actori din ecosistemul clujean (ex. comunitatea 

academică/companii/autorități etc.) și vor avea loc analize pragmatice dedicate 

modului în care EUTOPIA (prin UBB și global) poate asista criza refugiaților ucrainieni. 

EUTOPIA este unul din mecanismele importante prin care UBB este un actor global la 

nivel internațional.”

La reuniunea EUTOPIA de la UBB vor fi  prezenți:





















24 martie 2022 

UBB - 35 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții pentru 

dezvoltarea campusului universitar 

Fondată în 1581 (ca Academia/Universitas Claudiopolitana), UBB are o tradiție 

unică de clasă mondială în cercetare, educație și legătura (inovatoare) cu societatea, în 

context multicultural, cu trei limbi academice oficiale (română/maghiară/germană). 

Noua finanțare de 35 mil. EURO din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) arată 



încrederea Uniunii Europene (UE) în UBB și va contribui la punctele noastre forte, de 

aceasta beneficiind comunitatea academică prezentă, viitoarele generații de studenți și 

societatea în sens larg. Acest demers face parte din probabil cel mai complex program 

de dezvoltare din istoria UBB, necesar atât pentru nevoile comunității academice, cât și 

pentru a crește influența UBB la nivel mondial (într-o lume tot mai competitivă). Dincolo 

de impactul general, mai specific, dezvoltarea Platformei InfoBioNano4Health va 

sprijini dezvoltarea specializărilor inteligente, fundamentale pentru avantajul 

competitiv al orașului Cluj-Napoca, al Transilvaniei, al României și chiar al Europei, la 

nivel internațional. Mă bucur că am primit această oportunitate/încredere din partea 

UE/BEI, dar, evident, accesarea acestor resurse puse la dispoziția UBB se va face doar în 

condiții maxime de siguranță financiară (ex. existența cofinanțărilor din 

granturi/surse publice, capacitatea de finalizare a proiectului, existența planurilor de 

contingență, inclusiv a resurselor pentru returnarea în termen scurt etc.), considerând 

de asemenea contextul social, suportul autorităților și analiza de specialitate pentru 

fiecare proiect în parte”

Banca Europeană pentru Investiții promite să asigure educație 

de talie mondială și unități de cercetare care pot contribui la economia cunoașterii 

europene. Restructurarea campusului Universității Babeș-Bolyai va dezvolta procesul 

de formare a studenților și va înlesni procesul de cercetare/inovare în România și în 

Europa

educația 

joacă un rol crucial în gândirea unor răspunsuri eficiente la provocările curente și 

viitoare. Cred cu tărie că investiția în universități poate contribui la dezvoltarea 

economiei României și la implementarea sistemelor de tranziție digital și de protecție a 

mediului. Banca Europeană de Investiții este un partener cheie al sectorului de 

învățământ superior din România și sprijinul acordat celei mai mari universități din 

țară este o parte importantă în procesul de educare a României”. 
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IULIE 2022 

1 iulie 2022 

Noi oportunități de carieră pentru studenți 

Inaugurarea centrului de training de la Cluj consolidează angajamentul Emerson de a 

sprijini nevoile clienților noștri din întreaga Europă

Acest centru de instruire va contribui la pregătirea 

următoarei generații de profesioniști în domeniul digital și se va asigura că clienții noștri au 

expertiza necesară pentru a maximiza performanța tehnologiilor noastre, astfel încât 

facilitățile lor industriale să funcționeze cât mai sigur și mai eficient posibil

Este o mare plăcere să vedem că una dintre cele mai importante companii care 

activează în Cluj-Napoca și unul dintre partenerii noștri strategici continuă să se dezvolte și să 

își diversifice activitățile în acest domeniu

Noul centru de 

instruire Emerson acoperă o zonă subexploatată în relația dintre mediul de afaceri și 

universități. Universitatea Babeș-Bolyai, fiind cea mai mare și una dintre cele mai prestigioase 

universități din țară, dorește să continue colaborarea fructuoasă cu Emerson, inclusiv prin 

activități cu și pentru studenții noștri și prin cooperarea în domeniile de cercetare și inovare

Noul centru deschis de Emerson la Cluj-Napoca este o confirmare a faptului că Emerson 

recrutează din universitățile clujene, și în special din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

(UTCN), precum și o validare a calității educației oferite studenților noștri

În același 

timp, acest centru reprezintă o oportunitate pentru studenți și cadrele noastre didactice. 

Universitatea noastră pregătește generații de absolvenți talentați și vizionari, mulți dintre ei 



aflându-se în poziții cheie în companii precum Emerson. Suntem flexibili, deschiși și creativi în 

această relație și căutăm să susținem reciproc colaborarea noastră

1 iulie 2022 

Sondaj de opinie despre protejarea mediului, reciclare și economia circulară a 

viitorului, realizat în parteneriat cu UBB 



O țară nu se construiește în 

lumea modernă fără știință, fără o abordare de tip „evidence-based” față de înțelegerea corectă 

a (1) unde suntem, (2) unde vrem să ajungem și de ce, (3) care este calea de urmat și cum o 

putem parcurge concret pentru a ajunge unde dorim. Proiectul România Agenda 2050: O 

conversație despre viitorul României pornind de la opiniile românilor, al think tankului 

Strategic Thinking Group,  este un astfel de proiect fundațional și mă bucur că Universitatea 

Babeș-Bolyai este unul din partenerii academici principali ai proiectului. Voi milita de 

asemenea acest proiect să se coordoneze cu altele serioase pentru ca împreună să 

fundamenteze activ un proiect dinamic de țară, ca un motor al dezvoltării/modernizării cu 

funcționare continuă

Proiectul Agenda România 2050 își propune demararea unei conversații nationale 

despre politici publice esențiale pentru viitorul României pe termen lung având ca punct de 

plecare opiniile românilor culese printr-o serie de sondaje de opinie naționale. Pornind de la 

ceea ce cred românii, dorim să încurajăm o conversație amplă a experților (din mediul 

academic, din sectorul public și privat) pe fiecare dintre temele proiectului. Proiectul își 

propune realizarea mai multor studii sociologice pe șase zone majore de interes pentru viitorul 

României, fiecare împărțită în teme specifice: societatea viitorului, infrastructura viiorului, 

mediul și resursele viitorului, economia și afacerile viitorului, tehnologiile și meseriile 

viitorului  și locul României în lumea viitorului

modul 

în care sunt gestionate problemele mediului, procesele ce țin de reciclarea, recuperarea și 

refolosirea unor materiale,  aspectele legate de economia circulară reprezintă preocupări 

majore pe agenda decidenților politici, a companiilor private sau a organizațiilor 



neguvernamentale active în aceste domenii. Datele ne arată faptul că această preocupare 

există și la nivelul opiniei publice românești unde putem vedea un nivel foarte ridicat al 

susținerii unor măsuri în direcția gestionării în mod responsabil a provocărilor generate de 

schimbările climatice sau a eforturilor de păstrare a calității mediului. Din datele pe care le 

avem la dispoziție reiese faptul că, în acest moment, în spațiul public românesc, sunt curente de 

opinie favorabile accelerării proceselor de trecere de la economia liniară la economia circulară 

și ca există suport public pentru măsuri menite să protejeze mediul

6 iulie 2022 

Castelul UBB-Arcalia a intrat în „ruta castelelor” 

din rutele turistice/culturale ale României 



Prezența UBB într-o localitate 

dinamizează economia locală și îmbunătățește viața oamenilor, aducând cunoaștere avansată 

internațională în beneficiu local, UBB asigurând astfel o dezvoltare bazată pe cunoaștere, în 

paradigma Cultură Știință-Inovație. Castelu Arcalia al UBB face parte dintr-un plan mai 

general, care va lega în inima Transilvaniei unitățile UBB – (1) Grădina Botanică din Jibou 

(Centrul de Cercetări Biologice din Jibou)-(2) Grădina Botanică din Cluj-Napoca a UBB-(3) 

Parcul Dendrologic Arcalia (Stațiunea Științifică UBB-Arcalia) - într-un ecosistem academic și 

turistic unic. Includerea Castelului Arcalia al UBB în cadrul rutei castelelor din România 

promovate de Guvern este o componentă a acestui plan mai general și mă bucur să văd că 

autoritățile vin în întâmpinarea eforturilor și planurilor noastre.” 



 

7 iulie 2022 

Grădina Botanică a UBB - număr record de vizitatori în prima jumătate a anului 2022 

„Aproape 78.000 de vizitatori au fost, doar în lunile aprilie și mai, atrași în special 

de colecțiile remarcabile de bulboase de primăvară (lalele, zambile, brândușe, narcise 

etc.). Pe lângă acestea, noile colecții de plante (rododendroni și azalee, ceapă 

ornamentală, crini etc.), dar și evenimentele organizate pentru promovarea 

patrimoniului vegetal sau cultural au atras constant atenția publicului. Pe tot parcursul 

verii, dar și în toamnă, sunt prevăzute și alte evenimente (unele cu tradiție deja, altele 

inedite), astfel încât cei care doresc să se relaxeze și să învețe în același timp lucruri 

incitante din lumea plantelor să o poată face într-un mod cât mai agreabil în această 

oază de verdeață aflată în centrul municipiului Cluj-Napoca”



8 iulie 2022 

UBB organizează cea de a 51-a ediţie a Cursurilor de Vară de Limbă şi Civilizaţie 

Românească 

11 29 iulie 2022



8 iulie 2022 

Grant de peste 2,6 milioane de EURO, finanțat de Consiliul European al Cercetării, 

implementat la UBB 

PROGRESS-Reading provenance from ubiquitous quartz: 

understanding the changes occurring in its lattice defects in its journey in time and space by 

physical methods  

„Prin acest succes cu totul deosebit, doamna Alida Timar-Gabor intră  într-un cerc 

foarte restrâns de cercetători europeni de elită care au coordonat două granturi ERC în 

parcursul lor academic, aceste tipuri de granturi fiind recunoscute la nivel internațional 

ca fiind dintre cele mai prestigioase și competitive”



12 iulie 2022 

Laptopuri destinate studenților beneficiari de bursă socială, la UBB 

Ne bucurăm că am reușit să finalizăm achiziția celor 2.000 

de laptopuri, un demers care părea aproape imposibil la debutul proiectului. UBB continuă 

astfel demersurile de digitalizare a universității cu impact mare prin sprijinirea a 2.000 de 

studenți din medii dezavantajate

Componentei 1 Acțiunea 2.3.3. apelul 2, Axa Prioritară: Tehnologia Informației si 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Operațiunea: Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-

sănătate și e-cultura.



13 iulie 2022 

Peste 4.000 de candidați înscrişi la UBB în primele 2 zile de admitere   

5.231 de 

locuri bugetate destinate absolvenților de liceu 10.250 

de locuri în regim cu taxă 2.910 de locuri pentru învățământ la distanță și cu 

frecvență redusă



nivel master 3.635 de locuri la buget (din care 

6.208 

de locuri la taxă

11  28 iulie 

2022

13 iulie 2022 

Locuri de cazare pentru perioada admiterii la UBB 



11  28 iulie 

2022

15 iulie 2022 

Peste 10.000 de candidați în patru zile de Admitere la UBB 



5.231 de 

locuri bugetate destinate absolvenților de liceu 10.250 

de locuri în regim cu taxă 2.910 de locuri pentru învățământ la distanță și cu 

frecvență redusă

nivel master 3.635 de locuri la buget (din care 

6.208 

de locuri la taxă

11  28 iulie 

2022



20 iulie 2022 

UBB rămâne cea mai bine reprezentată universitate românească și în clasamentul 

Shanghai pe domenii academice în 2022 

„Rezultatele rankingului Shanghai sunt o nouă dovadă a faptului că 

universitățile mari din România au capacitatea de a concura cu cele din străinătate, iar 

prezența constantă a UBB în acest clasament de referință nu poate decât să mă bucure. 

Pentru a continua să fim prezenți în aceste clasamente este însă obligatorie 

intensificarea susținerii activităților de cercetare și inovare, susținerea permanentă a 

performanței, nicidecum a uniformizării”, 

20 iulie 2022 

Peste 20.000 de candidați înscriși la Admiterea UBB 



5.231 de 

locuri bugetate destinate absolvenților de liceu 10.250 

de locuri în regim cu taxă 2.910 de locuri pentru învățământ la distanță și cu 

frecvență redusă

nivel master 3.635 de locuri la buget (din care 

6.208 

de locuri la taxă

11  28 iulie 

2022



27 iulie 2022 

Alianța Universităților Europene EUTOPIA, cu UBB membru, a fost selectată de 

Comisia Europeană pentru noile metauniversități transnaționale europene 

 

 

 „Mă bucur să facem parte din EUTOPIA, alături de universități tradiționale și mai 

noi, unite însă de valori asumate în comun: Excelență, Incluziune, Sustenabilitate, 

Cooperare/Deschidere și Libertate Academică. Fără să renunțăm la brandul UBB, în 

viitor, în paralel, vom contribui la metauniversitatea europeană EUTOPIA, cu programe 



academice, personal și campusuri integrate. Așadar, nu este vorba doar despre 

colaborările academice clasice, ci despre integrări academice puternice.  În acest fel 

orașul nostru va face parte dintr-o rețea puternică de orașe europene academice (Cluj-

Napoca/Bruxelles/Veneția/Paris/Goteborg/Liubliana/Lisabona/Barcelona/Dresda 

/Coventry-Warwick), țara dintr-o alianță academică de prestigiu, bine distribuită 

european 

(România/Belgia/Italia/Franța/Suedia/Slovenia/Portugalia/Spania/Germania/UK), 

iar comunitatea UBB va avea astfel un campus academic distribuit în Europa, care va 

facilita formarea și circulația creierelor/cunoașterii, în spiritul ”Sapere Aude””, 

  

„după acceptarea UBB în GUILD în 2020 

(https://www.the-guild.eu/ - organizația unora dintre cele mai importante universități 

europene ”world-class”), după auditul QS din 2021 (QS***** - care confirmă statul 

”world-class” de cinci stele al UBB) și distincția europeană HR for Excellence in Research 

din 2021 (care confirmă la UBB bunele practici europene în cercetare), în 2022, prin 

EUTOPIA, UBB participă la construirea unei metauniversități europene transnaționale 

cu unele din cele mai puternice universități din Europa. Reunind aceste realizări - 

alături de poziționarea în metarankingul național ca prima universitate a țării în 

ultimii 7 ani, deși această referință este pentru noi mai ales una de benchmarking, nu 

de premiere -, UBB atinge astfel probabil cel mai puternic moment de dezvoltare în 

istoria începută din 1581, reflectând astfel exemplar nu doar valorile sale academice de 

”Traditio et Excelenția”, dar confirmând plenar angajamentul nostru academic mai 

complex: ”Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet!” Este important să 

înțelegem cu toții acest lucru și să ne ridicăm la înălțimea șansei istorice, de dragul 

nostru, de dragul istoriei Alma Mater Universitas Claudiopolitana, de dragul orașului și 

țării și, mai ales, de dragul generațiilor care vor veni să definească această comunitate 

academică de tradiției și excelență. Am ajuns aici împreună prin ce am făcut și prin ce 

au făcut alții înaintea noastră, să continuăm așadar să facem împreună ceea ce trebuie 

făcut!”.   



Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția 

academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea 

mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 

județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din 

România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care 

sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani 

UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-

se constant între primele 5% universități ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. 

unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu 

realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma 

auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class 

(QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai 

prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția 

europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților 

europene EUTOPIA. 



28 iulie 2022 

Jocul terapeutic REThink, instrument de evaluare pentru abilitățile emoționale ale 

copiilor și adolescenților 



AUGUST 2022 

 2 august 2022 

Studiu privind percepțiile și atitudinea clujenilor în raport cu festivalul Untold, 
realizat de cercetători UBB 

Untold

„UBB este principalul actor academic în ecosistemul clujean, de aceea încercăm prin 

astfel de demersuri să înțelegem, să susținem și să îmbunătățim  prin știință evenimente majore 

ale ecosistemului, așa cum este și festivalul Untold, cu impact apoi pozitiv asupra 

bunăstării oamenilor și a imaginii orașului nostru"

„Astfel de studii sunt binevenite pentru a contribui la o imagine cât mai completă și 

relevantă asupra proceselor economice, de această dată având în discuție un festival, care au 

impact asupra comunităților și care devin exemple de bune practici în perspectivă"

Untold

Untold



Untold

Untold

Untold

Untold



Untold  



Untold



Untold  

Untold



Untold 

Untold

Untold

 Untold

Untold



Untold  

Untold 



Untold;  



Untold 

Untold  
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Untold

Untold

Untold

Untold



12 august 2022 

UBB ocupă primul loc în rândul universităților românești în ceea ce privește bugetul 

aferent programului Erasmus  

 „Era absolut normal ca cea mai 

mare universitate a țării și una dintre cele mai bine integrate internațional în aria 

academică europeană să câștige cel mai mare buget Erasmus. În acest fel comunitatea 

UBB va avea în continuare o platformă de internaționalizare puternică, trimițând 

temporar în străinătate și primind de acolo „minți” pentru a dinamiza formarea 

resursei umane de calitate și generarea de cunoaștere avansată. Nu în ultimul rând, 

tinerii care doresc să se înscrie la studii universitare au oportunitatea de a găsi în țară 

o platformă serioasă de internaționalizare, nefiind nevoiți să se angajeze din start în



universități din străinătate, evitându-se astfel și fenomenul nedorit pentru țară de 

„brain/mind drain”. Le mulțumesc tuturor colegilor implicați în acest demers, sub 

proiectul Centrul de Cooperări Internaționale, aflat în coordonarea Prorectoratului de 

relații internaționale al UBB.” 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția 

academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea 

mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 

județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din 

România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care 

sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani 

UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-

se constant între primele 5% universități ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. 

unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu 

realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma 

auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class 

(QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai 

prestigioase universități europene world-class/research-intensive, iar din 2021 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

15 august 2022 

UBB singura universitate din țară prezentă în 2022 

în prestigiosul clasament Shanghai al universităților lumii 



„Pe de o parte mă bucur să văd că UBB se menține în acest clasament de referință 

al universităților. Pe de altă parte sunt trist când văd politicile impredictibile ale 

autorităților, ceea ce nu ajută o dezvoltare programatică (ex. pe de o parte susținem în 

premieră din 2021 cercetarea în universități, pe de altă parte tăiem masiv numărul de 

locuri la master/doctorat, atât național (master), cât și la universități ca UBB (master 

și doctorat) care ne pot da competitivitate internațională – adică exact acolo unde se 

produc publicațiile relevante pentru acest clasament). În fine, sunt îngrijorat să văd că 

unele țări cu traiectorie în perioada comunistă similară nouă – perioadă în care 

universitățile au fost fragmentate și când partea de cercetarea le-a fost redusă drastic 

- au universități mai multe și/sau mai bine plasate (ex. Ungaria are 4, din care trei sunt

mai bine plasate ca UBB, iar Polonia 11) – ceea ce vorbește despre competitivitatea 

țării”,   

: „Această performanță este cu atât mai remarcabilă pentru 

UBB cu cât se obține mai ales prin contribuția zonelor de știință & tehnologie din UBB, 

științele sociale nefiind cuantificate comprehensiv (în condițiile în care practica de 

publicare în această zonă include major și cărți, care nu se includ în acest clasament), 

iar artele și științe umaniste rămân complet neevaluate (în condițiile în care rezultatele 

lor științifice sau vocaționale nu se cuantifică). Trebuie înțeles că UBB nu are în acest 

moment toate componentele relevante de știință și tehnologie în structura sa și are 

componente majoritare de științe socio-umane  și arte; de aceea când este tratată 

comprehensiv, așa cum fac alte clasamente, UBB are poziții și mai bune la nivel 

internațional (ex. 675 în clasamentul american US News). 



Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea 

mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare 

comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De 

la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, 

de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează 

rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă 

primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant 

între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o 

infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare 

didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-

EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată 

ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în 

GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 

2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA. 

16 august 2022 

Psihologia și științele cognitive clujene în liga academică internațională 



„Programul Psihologie-Științe Cognitive este conceput, dezvoltat și implementat 

printr-o colaborare între Departamentele de Psihologie și Psihologie clinică și 

psihoterapie. Resursa umană, didactică și de cercetare, cu vizibilitate internațională 

este repezentată de specialiști în domeniul psihologiei cognitive cărora li se alătură cei 

din domenii cheie ale familiei Științelor cognitive:  neuroștiințe cognitive, informatică, 

lingvistică cognitivă, filozofie prin logică, filozofia minții și  epistemologie etc. 

Specializarea are ca misiune centrală o formare inițială de înaltă calitate a viitorilor 

specialiști în domeniul psihologiei și al științelor cognitive conexe.  Ca obiectiv specific, 

programul își propune să asigure o pregătire interdisciplinară robustă, care să 

faciliteze înțelegerea și operarea cu cunoștinte fundamentale specifice psihologiei și 

altor științe cognitive înrudite, în vederea valorificării lor în contexte știintific-

investigative și practic-aplicative”

„Mă bucur că, pe lângă activitatea de cercetare în domeniul științelor cognitive 

deja tradițională la Cluj, am completat recent toate nivelurile educaționale și cu 

componenta de științe cognitive. De asemenea, mă bucur să văd confirmarea școlii 

clujene de psihologie și de științe cognitive în rankingurile internaționale. Vom colabora 

strâns cu toate centrele academice din țară, acum mai ales cu colegii de la Universitatea 

din București – care au inițiat deja la rândul lor un program de licență în Psihologie-

Științe cognitive -, pentru a continua diseminarea paradigmei cognitive în întregul 

mediu academic de profil din România"



Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția 

academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea 

mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 

județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din 

România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care 

sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani 

UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-

se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o 

infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare 

didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-

EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată 

ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în 

GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 

2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

29 august 2022 

StaySafeUBB - un proiect de consolidare a capacității de gestionare adecvată a crizei 

sanitare generate de virusul SARS-COV-2 



OS 1

OS 2

OS 3

OS 4











Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Infrastrutură Mare 2014-2020 REACT-EU 



SEPTEMBRIE 2022 

6 septembrie 2022 

Strategia Națională pentru Comunicațiile cuantice în România, stabilită la UBB 

Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul 

comunicațiilor cuantice(QTSTRAT)”  „Comunicațiile cuantice în România

Quantum Flagship 

Tehnologiile cuantice reprezintă noua paradigmă în 

domeniul „comunication-computing”. UBB are unele din cele mai puternice echipe de elaborare 

a strategiilor, care, împreună cu experții în tehnologiile cuantice din UBB, din Institutul 

Național pentru Fizica Materialelor și din alte instituții naționale/internaționale relevante, pot 

propune cu adevărat o strategie națională competitivă în domeniul cuantic. Le mulțumesc 



colegilor Radu Ionicioiu (coordonatorul proiectului) și Christian Săcărea (prorectorul UBB 

responsabil de proiect) pentru buna derulare a acestui proiect. Sunt sigur că strategia va întări 

de asemenea noul proiect RoNaQCI (Infrastructura Națională în Comunicații Cuantice),

câștigat recent de un consorțiu național în competiția europeană (coordonat de Universitatea 

Politehnica din București și din care și UBB face parte), și alte proiecte viitoare pentru 

dezvoltări cumulative ale comunicațiilor cuantice în România. Spre exemplu, în același sens al 

dezvoltărilor cumulative, UBB a inițiat deja demersurile pentru primul curs postuniversitar în 

tehnologii cuantice din România.”  

Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea 

capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice(QTSTRAT)”,

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea 
mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare 
comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De 
la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, 
de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează 
rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă 



primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant 
între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o 
infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare 
didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-
EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată 
ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în 
GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-
class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 
2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

7 septembrie 2022 

Conferințele Dilema veche revin la UBB 

14 16 

septembrie 2022

Într-o lume din ce în ce mai dezbinată, Conferințele ”Dilema veche” abordează temele 

cu adevărat controversate pentru a dovedi că acestea se pot discuta cu folos în cadrul culturii, 

civilizat, chiar dacă ferm, inteligent, informat. Problema raporturilor dintre bogați și săraci, 

dintre bogăție și sărăcie, este o milenară obsesie dureroasă, generatoare de frustrări, de gesturi 

nesăbuite, dar și de acțiuni benefice. Conferințele ”Dilema veche” abordează această temă în 

stilul impus în cultura română de revista ”Dilema veche”, mai ales prin deja binecunoscutele ei 

dosare, adică din mai multe perspective epistemice și ideologice. 

Astfel, această ediție a Conferințelor noastre a invitat reputați filozofi, economiști, 

sociologi și teologi să-și exprime punctele de vedere asupra raportului dintre bogăție și sărăcie. 

O ediție specială a Conferințelor ”Dilema veche” în care am invitat cele mai competente voci din 

disciplinele care, în opinia noastră, sunt obligatoriu de convocat dacă vrem să înțelegem cu 

adevărat chestiunea complicată și nevindecabilă a rupturii dintre bogați și săraci. 



Mizăm pe competență fie și în dauna popularității, într-o ediție a Conferințelor ”Dilema veche” 

găzduită de cea mai prestigioasă universitate a țării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca.”,  

9 septembrie 2022 

UBB implementează două noi programe doctorale de tip rețea europeană „Marie 
Curie” 

UBB a fost mereu o universitate bine integrată în aria 

academică europeană, cu programe cu diplomă dublă/multiplă la nivel de licență și master 

(inclusiv programe de master Erasmus Mundus). De asemenea, la nivel doctoral, a fost prima 

universitate din țară care a introdus „Doctoratul European”, iar prin aceste două noi programe 

doctorale, derulate în zona studiilor europene (facultății de profil din UBB), își amplifică 

internaționalizarea. În acest context punctez că noile demersuri ale alianțelor universităților 

europene vin la UBB pe o tradiție europeană/internațională deja puternică, complementar, nu 

pentru a  înlocui mecanismele de internaționale diverse pe care UBB le-a angajat și le va mai 



angaja sau pentru a genera în premieră astfel de demersuri. Spre exemplu, alianța europeană 

EUTOPIA din care UBB face parte se află natural în aceste demersuri, dar acestea includ și 

angajamentele noastre GUILD – organizația unor din cele mai importare universități de 

cercetare avansată din Europa - sau relații bilaterale directe.”

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea 
mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare 
comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De 
la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, 
de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează 
rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă 
primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant 
între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o 
infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare 
didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-
EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată 
ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în 
GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-
class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 
2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

12 septembrie 2022 

Candidații la statutul de student sau masterand UBB își pot depune de azi dosarele 

de admitere 



845 de

locuri bugetate destinate absolvenților de liceu 

un număr mare de locuri în regim cu 

taxă 1.237 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă

12  22 

septembrie 2022

20 septembrie 2022 

Weekend lung pentru liceeni, la UBB 



Ne bucurăm că putem să organizăm din nou la Cluj-Napoca acest program pentru 

elevi, de fapt le oferim o mostră de viață studențească la cea mai mare universitate din 

România. În cei doi ani de pandemie programul a fost online și nu credem că a fost o experiență 

completă pentru elevii participanți. La ediția de anul acesta le-am pregătit o serie de surprize 

participanților. Vă putem divulga una dintre ele. Lect. Dr. Alexandru Stermin, de la Facultatea 

de Biologie, autorul volumelor Călătorie în jurul omului și Căzuți din junglă, va avea o întâlnire 

interactivă cu elevii

Sprijinirea accesului generației born-digital la 

învățământul superior prin măsuri adecvate de incluziune – Born2UBB

22 septembrie 2022 

UBB - acord de parteneriat cu lideri ai mediului de afaceri italian pentru crearea 

primului Centru de excelență din România bazat pe colaborarea dintre Confindustria 

România și o universitate românească 



„Italian Confindustria este un consorțiu puternic de companii de referință și/sau 

dinamice în mediul socio-economic, aflat în mod natural în relație cu multe universități din țară 

și din afara țării. Dincolo de o serie de angajamente specifice, adesea standard pentru relația 

cu diverse universități, mă bucur însă că Italian Confindustria Romania a înțeles rolul UBB în 

peisajul național și internațional și, în consecință, alături de aceste angajamente specifice vom 

înființa împreună primul Centrul de excelență implicând în țară Italian Confindustria Romania 

și o universitate românească (și anume UBB). Centrul va fi cadrul coordonării angajamentelor 

specifice și generării unora noi, dar și un hub inovativ de tehnologii și servicii Îi mulțumesc 

prorectorului responsabil cu mediul socio-economic, conf. univ. dr. Christian Săcărea, pentru 

organizarea și coordonarea acestui demers.”



Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea 
mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare 
comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De 
la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, 
de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează 
rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă 
primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant 
între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o 
infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare 
didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-
EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată 
ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în 



GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-
class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 
2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

25 septembrie 2022 

UBB - Prezență la evenimentul “Bathory Fest” din Șimleul Silvaniei și planuri pentru 

noi dezvoltări în județul Sălaj 

“M-am bucurat mult să văd că regele Ștefan Bathory, principele Transilvaniei și 

fondatorul instituției universitare clujene din 1581 care a evoluat de-a lungul timpului 

în UBB, este onorat în orașul unde s-a născut. Autoritățile locale (Șimleul Silvaniei) și 

județene (județul Sălaj) au organizat, la a șaptea ediție, un eveniment de clasă 

internațională, cu participanți și parteneri din țară și din străinătate. După discuțiile cu 

autoritățile locale, UBB se va implica mai mult în județul Sălaj – dincolo de prezențele 

deja vizibile în Zălău și Jibou –, după un plan ce va fi stabilit împreună cu autoritățile 

locale în luna octombrie 2022. Mai mult, UBB se va implica în următoarele ediții ale 

evenimentului “Bathory Fest” și în dezvoltarea “Cetății Bathory”, în parteneriat și ca 

sprijin pentru autoritățile locale, pentru a onora memoria fondatorului instituției 

academice din 1581



29 septembrie 2022 

UBB organizează Noaptea Cercetătorilor 2022 

vineri 30 septembrie 2022



 Cluj Arena, platoul de lângă tribuna 2 

 Casino-Centrul de Cultură Urbană, Parcul Central „Simion 

Bărnuțiu”

SCIENCE BUILDING THE FUTURE

Research Communication for 

active learning

 

29 septembrie 2022 

Conferința internațională „Under the Influence: A Comprehensive Look at Social Media 

Influencers”, organizată la UBB 

Deutsche Gesellschaft fuer Publizistik und 



Kommunikationswissenschaft

Under the Influence: A Comprehensive Look at Social Media Influencers.” 

influencerii 

influencer marketing

influencerilor 

Liselot Hudders

Nathaniel J. Evans



OCTOMBRIE 2022 

2 octombrie 2022 

Deschiderea anului universitar 2022-2023 la UBB 

Anul universitar 2022-2023 se deschide la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca (UBB) luni, 3 octombrie 2022, la ora 10.00, printr-o ceremonie solemnă organizată 

în Aula Magna a UBB evenimentele continuând pe tot parcursul lunii octombrie, ca urmare a 

faptului că în acest an sărbătorim 150 de ani de la începutul învățământului superior în limba 

maghiară în Cluj. 

„Dacă în anul 2019 am sărbătorit 100 de ani de învățământ superior românesc 

în Cluj, iar în 2021 am celebrat 440 de ani de tradiție academică (precum și existența 

liniei germane de studiu) a Universității, acum este momentul ca în luna octombrie a 

anului 2022 să onorăm învățământul superior maghiar, în contextul profilului 

multicultural al UBB”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Danile David. 

Cu această ocazie, UBB va găzdui în luna octombrie evenimente și ceremonii la care 

vor participa reprezentanți ai caselor regale din Europa, ambasadori și comisari europeni, 

onorând astfel tradiția și profilul multicultural al UBB și discutând despre leadershipul 

academic și proiectele strategice ale UBB (ex. InfoBioNano4Health) pentru mediul academic 

și societate, în prezent și viitor. 

UBB începe anul universitar ca una din cele mai reprezentative universități ale țării, 

integrată în alianța europeană EUTOPIA: 

· cea mai mare universitate a țării, având în anul universitar 2022-2023 aproape 49000

de studenți (în creștere față de anul 2021-2022) veniți din toată țară și între 1200 și 2000

din străinătate (în funcție de confirmarea vizelor);

· una dintre cele mai performante universități din România (prima în țară în ultimii 7 ani,

prin prisma rankingurilor internaționale sintetizate în metarankinguri) și din Europa de

Sud-Est (membră a GUILD, organizația unora din cele mai puternice universități europene

de cercetare avansată);



· cea mai complexă universitate a țării, prima prisma numărului și diversității

specializărilor academice și a profilului multicultural (cu trei limbi academice oficiale:

română/maghiară/germană);

· universitatea cu cea mai lungă tradiție academică, începută în 1581, sărbătorind

în acest an 150 de ani de învățământ superior în limba maghiară în țară.

Deschiderea oficială a anului universitar 2022-2023 va putea fi urmărită live pe

pagina de Facebook a UBB luni, 3 octombrie 2022, începând cu ora 10.00. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 
România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 
aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 
universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 
Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 
mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 
constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 
academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 
cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 
internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 
UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-
class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 
alianței universităților europene EUTOPIA. 

3 octombrie 2022 

Programele de studiu în limba germană la Universitatea Babeș-Bolyai se bucură de 

susținerea financiară a unor companii reprezentative din mediul de afaceri 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și partenerii reprezentativi ai 

mediului de afaceri german, MHP Consulting Romania (MHP Romania), Porsche AG și NTT 

DATA Romania, extind protocolul privind finanțarea unor programe de studii și dezvoltarea 

parteneriatelor de predare, internship și practică dedicate studenților. 

Ceremonia de semnare a noului protocol va avea loc marți, 4 octombrie 2022, la ora 

17.00, în sala de ședințe a UBB (str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, et. 1),  în prezența rectorului 



UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a prorectorului UBB pentru linia germană de studii, conf. 

univ. dr. Christian Săcărea, a decanilor Facultății de Matematică și Informatică a UBB, prof. 

univ. dr. Anca Andreica și Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, conf. univ. 

dr. Răzvan Mustață, a ambasadorului Republicii Germania în România, ES Peer Gebauer, a 

dlui Bernd Otto Hörmann - CEO MHP Consulting Romania, a dnei. Monica Potop – CFO MHP 

Consulting Romania, a dnei. Maria Metz - CEO NTT Data, a dlui Marc Zimmermann - CFO al 

MHP A Porsche Company, a dr. Oliver Oswald - coordonatorul Departamentului pentru 

Relații internaționale al  MHP A Porsche Company, a dr. Daniel Metz - NTT DATA Romania, a 

subprefectului studenților pentru linia germană de studii din cadrul UBB - Paul Valentin 

Lung. 

Noul protocol duce la un nivel superior acordul de sponsorizare a specializării 

Informatică în limba germană, nivel licență și master, Sisteme Informatice Avansate: 

proiectare, modelare, dezvoltare, documentul fiind prelungit și completat cu o perspectivă 

multidisciplinară care cuprinde, alături de domeniile abordate până acum, și domeniul 

managementului afacerilor. 

Noua abordare va fi una multidisciplinară, iar inițiatorii își propun să ofere 

studenților facultăților implicate, Facultatea de Matematică și Informatică și Facultatea de 

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, atât aptitudinile tehnice, cât și abilitățile 

manageriale necesare pentru a coordona proiecte inovative în industria IT. 

Acordul de sponsorizare va prelungi programul Informatica în limba germană, acesta 

având să se extindă și pentru programul de Științe Economice în limba germană. 

Vă invităm să participați marți, 4 octombrie 2022, la ora 17.00, la semnarea noului 

acord de parteneriat, precum și la declarațiile de presă oferite de reprezentanții instituțiilor 

implicate.  

Evenimentul va avea loc imediat după deschiderea oficială a anului universitar 2022 

-2023 pentru linia germană de studii, care va avea loc marți, 4 octombrie 2022, începând cu

ora 15.30, în Aula Magna a UBB și va fi transmis online pe pagina de Facebook a liniei

germane de studii.



Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 
România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 
aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 
universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 
Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 
mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 
constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 
academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 
cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 
internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 
UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-
class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 
alianței universităților europene EUTOPIA. 

 4 octombrie 2022 

UBB onorează contribuțiile la parcursul european al României cu ocazia 

deschiderii anului universitar 2022-2023 

Ceremonia de deschidere a anului academic 2022-2023 la Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca (UBB) a adus vizita unor alumni și colaboratori strategici ai UBB. În acest 

context, Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a conferit diplome de recunoaștere a 

contribuției actuale la parcursul european al României următoarelor personalități (în 

ordinea evenimentelor): 

• ES Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, absolvent

UBB – invitata Facultății de Studii Europene;

• Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații, absolvent UBB – invitatul

Facultății de Istorie și Filosofie (Studii de securitate);

• ES Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei în România – invitatul liniei germane de

studiu.

Cu această ocazie, rectorul UBB arată că „ceremoniile de deschidere a anului 

universitar la UBB se fac doar în context academic (comunitatea UBB, inclusiv alumni, 

și colaboratori academici) și/sau cu parteneri non-academici strategici. Astfel că m-am 



bucurat să-i salut pe cei doi absolvenți remarcabili ai UBB în Alma Mater 

Claudiopolitana și pe un partener strategic în persoana ambasadorului Germaniei în 

România, mulțumindu-le pentru contribuțiile la parcursul european al României și la 

susținerea comunității noastre academice”.  

 „Dacă în 2019 UBB a sărbătorit 100 de ani de învățământ superior românesc, iar 

în 2020 a sărbătorit 440 de ani de tradiție academică de la Academia/Universitas 

Claudiopolitana (cu învățământ inițial doar în limba latină și ulterior parțial și în limba 

germană), în 2022 sărbătorim 150 de ani de învățământ superior în universitate  în 

limba maghiară în România. Cu această ocazie, ceremonia de deschidere a anului 

universitar 2022-2023 este doar semnalul pentru începerea unor festivități care vor 

avea loc pe tot parcursul lunii octombrie și care vor aduce la UBB personalități în 

știință/cultură, case regale, ambasadori, comisari europeni și alte personalități cu rol 

social major, onorând astfel împreună profilul multicultural al UBB și statutul academic 

de prestigiu al comunității noastre universitare. Fiecare festivitate va fi anunțată la 

rândul său”, adaugă rectorul UBB. 



Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

5 octombrie 2022 

Institutul de Studii Germane al UBB inaugurează UBB–HUB-CDI  

în cadrul companiei globale NTT DATA 

Institutul de Studii Germane din cadrul liniei de studiu în limba germană a 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va lansa miercuri, 5 octombrie 2022, la ora 

11.00, sub brandul „Science Cafe”, o rețea de laboratoare de cercetare-dezvoltare-inovare 

(UBB-HUB-CDI) în cadrul companiei NTT DATA. 

În aceste laboratoare își vor desfășura activitatea în principal studenți, cercetători și 

experți UBB și NTT DATA care doresc să se implice în proiecte naționale și internaționale, 

independent sau în parteneriat cu alte universități, institute sau companii partenere din 

spațiul vorbitor de limba germană. Cele trei laboratoare care constituie inițial UBB-HUB-

CDI sunt: (1) „Knowledge Discovery & Software Engineering”, (2) „Economics and 

Optimization” și (3) „Digital Humanities”. 



„Fidelă misiunii sale de promovare a multiculturalității și a 

tradiției învățământului superior în limba germană, dar si a valorilor UBB legate 

de Traditie și Excelență pentru Cultură-Știință-Inovație, linia 

de studiu în limba germană din cadrul UBB, prin Institutul de Studii 

Germane, promovează „Science Cafe” ca o platformă de stimulare a inovării, 

platformă ce este deschisă în spirit academic și altor actori din ecosistemul local, 

regional și național: autorități locale, școli, companii, universități și institute", declară 

prorectorul UBB responsabil cu linia germană și relația cu mediul socio-economic, conf. univ. 

dr. Christian Săcărea. 

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că, „așa cum UBB s-a deschis 

spre mediul socio-economic, mă bucur să văd că mediul socio-economic s-a deschis spre 

UBB, iată, găzduindu-i unități CDI care pot genera astfel ecosisteme complexe de 

inovare”. 

În ultimii cinci ani, în cadrul Institutului de Studii Germane s-au derulat peste 30 de 

proiecte CDI cu parteneri din industrie sau cu universități din Germania, pe tematici diverse 

cum ar fi Inteligența Artificială, „Internet of

Things”, „Drone Autonome”, „Smart Cities”, Energie  etc. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 



11 octombrie 2022 

UBB sărbătorește 150 de ani de învățământ universitar în limba maghiară 

Miercuri, 12 octombrie 2022, în Aula Magna a Universității, comunitatea academică a 

UBB sărbătorește 150 de ani de învățământ universitar maghiar în România! 

Universitatea maghiară din Cluj  a avut o istorie complexă, care a marcat în bine un 

număr impresionant de absolvenți. Astfel, aceasta continuă tradiția Universitas 

Claudopolitana, începută în 1581 cu educația în limba latină, la care s-a adăugat ulterior și 

limba germană și va fi transformată în 1919 de regele Ferdinand în Universitatea 

românească din Cluj, aceasta din urmă evoluând în ceea ce numim astăzi Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj (UBB). Dacă Universitas Claudiopolitana a conferit primele titluri de 

doctor de pe teritoriul actual al țării (primul identificat până acum din 1715), Universitatea 

maghiară din Cluj a oferit din 1872 primele titluri de doctor și de Doctor Honoris Causa în 

formatul modern, humboldtian. Școlile de știință ale Universității maghiare din Cluj erau 

unele de referință internațională, școala de matematică spre exemplu reunindu-i pe unii 

dintre cei mai importanți matematicieni ai vremurilor respective, în această perioadă Henri 

Poincaré devenind și Doctor Honoris Causa al acestei universități. 

În acest context, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David declară că: „Dacă în 2019 

am sărbătorit 100 de ani de universitate românească, iar în 2021 am sărbătorit 440 de ani de 

tradiție academică (inclusiv tradiția învățământului în limba germană), este momentul acum 

să onorăm 150 de ani de universitate maghiară. Deși învățământul superior în limba maghiară 

exista deja la Cluj prin institute/academii, unele derivate din Universitas Claudiopolitana, 

învățământul maghiar în universitate începe pe teritoriul actual al țării cu această instituție 

academică fondată în 1872, care va include infrastructura și personalul acestor instituții de 

învățământ superior preexistente.” 

Prorectorul UBB Anna Soὀs, coordonatorul liniei maghiare de studiu din UBB, arată 

că: „Învățând din istorie - unde aceste fondări/transformări au generat adesea plus valoare, 

dar uneori și nemulțumiri -, dar construind împreună pentru prezent și viitor, UBB onorează 

astăzi această tradiție academică prin profilul multicultural, fiind probabil singura 

universitate din Europa cu trei limbi academice oficiale de studiu. Împreună reușind astfel să 



devenim una din universitățile de referință ale țării și Europei, iar de 150 de ani principala casă 

academică a comunității maghiare din Transilvania.” 

În final rectorul UBB punctează că: „Mă bucur să-i avem alături de noi la această 

sărbătoare pe unii dintre arhitecții acestei legislații multiculturale în România, pe 

ambasadorul și consulul Ungariei, pe reprezentanții comunității maghiare din țară (laici, din 

spațiul religios și academic) și pe colegii de la universitățile de referință din Ungaria, partenerii 

principali ai UBB - Universitatea Szeged (cea cu care împărțim această tradiție academică) și 

Universitatea Eötvös Lorand. Onorarea acestei tradiții multiculturale a UBB și a leadership-

ului nostru academic național/internațional va continua pe tot parcursul lunii octombrie, prin 

vizita unor oaspeți academici, a unor case regale, comisari europeni și ambasadori.” 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 



Cluj-Napoca, octombrie 2022 

Ceremonia Duke of Edinburgh Gold Award, găzduită de Universitatea Babeș-

Bolyai 

Trei Case Regale onorează ceremonia și profilul multicultural al Universității 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) găzduiește Ceremonia Gold Award 

a The Duke of Edinburgh’s International Award, organizată în cadrul Forumului 2022, în data 

de 13 octombrie 2022, în Auditorium Maximum al Universității. 

Cu această ocazie, UBB îi va avea oaspeți pe Majestatea Sa Margareta Custodele 

Coroanei Române, pe Alteța Sa Regală Principele Edward (Conte de Wessex) și pe Alteța Sa 

Regală Principele Guillaume (Mare Duce Ereditar de Luxemburg). De asemenea, la recepție 

vor participa și Excelența Sa Dl. Andrew Noble (Ambasadorul Regatului Unit în România) și 

Excelența Sa Dl. Shajjad Rizvi (președintele The Duke of Edinburgh’s International Award 

Romania Foundation și Consul onorific al Regatului Unit la Cluj). 

Pe parcursul ceremoniei, Contele de Wessex va premia 80 de tineri din România care 

au avut rezultate deosebite în cadrul programului Gold Award. Alteța Sa Regală este 

președintele Fundației Internaționale Award și va conduce delegația de oaspeți în cadrul 

evenimentului care sărbătorește realizările deosebite ale laureaților Gold Award, aducând 

omagiu tinerilor pentru efortul depus. Seara va include și discuții pe tema educației cu cei 

600 de oaspeți internaționali, momente cultural-artistice realizate de elevii Școlii Britanice 

din București. 

Pe lângă aceasta, în cadrul evenimentului ținut în Auditorium Maximum, UBB va 

desfășura o ceremonie academică de înmânare a unor medalii de onoare Majestății Sale 

Margareta Custodele Coroanei Române, Alteței Sale Regale Principelui Edward, Conte de 

Wessex și Alteței Sale Regale Principelui Guillaume, Mare Duce Ereditar de Luxemburg, 

pentru contribuțiile aduse în educație și societate. Evenimentul va avea loc în contextul 

celebrării profilului multicultural și a realizărilor academice ale Universității Babeș-Bolyai. 

„Ca rector, mă bucur să găzduim The Duke of Edinburgh’s International Award - Global 

Forum, UBB fiind o unitate operațională a acestei organizații internaționale de referință. Îmi 

face o deosebită plăcere, de asemenea, să-i avem oaspeți cu această ocazie pe reprezentanții 



celor trei case regale. De la fondarea sa în 1581, istoria Universității, denumită astăzi 

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), se împletește cu istoria marilor case regale din Europa, ale 

căror figuri emblematice sunt onorate în Galeria UBB. Astfel, Diploma de fondare din 1581 a 

fost dată, cu acordul Papei Grigore al XIII-lea, de regele Ștefan Báthory, principe al 

Transilvaniei și regele Uniunii Polono-Lituaniene (unul dintre cele mai mari state din Europa 

acelor vremuri). Privilegiile din Diplomă vor fi recunoscute și întărite ulterior de împărații 

Sfântului Imperiu German (inițial de împăratul Leopold I în secolul al XVII-lea), împărăteasa 

Maria Tereza ridicând-o în final la rangul de Universitate imperială în secolul al XVIII-lea. 

Transformarea în Universitate maghiară a fost făcută în secolul al XIX-lea de Franz Josef 

(purtându-i și numele), împăratul Imperiului Austro-Ungar, iar transformarea în Universitate 

românească, de regele Ferdinand (purtându-i și numele) în secolul al XX-lea. De asemenea, în 

comunitatea academică a Universității Babeș-Bolyai, și-au găsit locuri onorifice (ex. Doctor 

Honoris Causa), alături de oameni marcanți de știință și cultură, și împărați, regi/regine, 

arhiduci etc., care au vegheat de-a lungul timpului la dezvoltarea acestei universități. 

Universitatea Babeș-Bolyai, moștenitoarea acestei tradiții academice și succesoarea acestor 

instituții prin conținutul/profilul, academic, prin infrastructură și prin actele de 

înființare/transformare, a onorat și onorează această istorie prin evenimente marcante: în 

2019 - 100 de ani de învățământ superior românesc la Cluj/UBB; în 2021 - 440 de ani de 

învățământ superior la Cluj/UBB, inclusiv de învățământ superior german care a început în 

secolul XVIII, organizat multicultural și continuu în ultimii 25 de ani; și în 2022 - 150 de ani de 

la introducerea învățământului superior maghiar la Cluj/UBB. Este acum rândul nostru să 

onorăm casele regale care contribuie la întărirea binelui în lume, mai ales prin susținerea 

experților în educație și tinerilor, și care susțin UBB în mod direct și/sau implicând-o în aceste 

demersuri internaționale comune”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David. 

În încheiere, rectorul UBB a adăugat: „Mă bucur în mod deosebit că Majestatea Sa 

Margareta Custodele Coroanei Române ne va onora cu prezența în această zi, când sărbătorim 

150 de ani de la introducerea învățământului universitar maghiar. Regele Mihai I, tatăl 

Majestății Sale, a reușit să readucă la viață trecutul în mod constructiv în 1945, la Cluj, atunci 

când Universității românești Regele Ferdinand I s-a adăugat și refondarea Universității 

Maghiare Bolyai – cele două fiind baza actualei Universități Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, una 

dintre cele mai complexe universități europene multiculturale, cu 3 linii oficiale de studii, 



reflectând istoria învățământului superior: română, maghiară și germană. În urmă cu un 

deceniu, Casa Regală a României a onorat această istorie, marcând 140 de ani de la 

introducerea învățământului universitar maghiar, prin acordarea Decorației Regale Nihil Sine 

Deo Universității Babeș-Bolyai”. 

Evenimentul organizat în perioada 11-15 octombrie 2022, la Cluj-Napoca, de către 

Fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, are loc la fiecare trei ani în 

diverse țări, reunind lideri internaționali din domeniul educației și tineri 

beneficiari/interesați de educație din peste 130 de state: https://dofe.ro/en/global-award-

forum-2022-cluj-napoca-4/. Alteța Sa Regală Principele Edward ia parte la acest eveniment 

internațional ca reprezentant formal și președinte al Fundației The Duke of Edinburgh’s 

International Award, focalizat pe susținerea experților în educație și tinerilor. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

https://dofe.ro/en/global-award-forum-2022-cluj-napoca-4/
https://dofe.ro/en/global-award-forum-2022-cluj-napoca-4/


15 octombrie 2022 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Dubravka Šuica, și comisarul european Maria 

Gabriel în vizită la UBB, onorând istoria, profilul multicultural și lidershipul 

academic al Universității 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) i-a avut sâmbătă, 15 octombrie 

2022, ca oaspeți pe vicepreședintele Comisiei Europene și comisar european pentru 

democrație și demografie, Excelența Sa Dubravka Šuica, precum și pe Excelența Sa Maria 

Gabriel, comisarul european pentru inovație, știință, cultură, educație și tineri.   

Vizita a avut loc în contextul onorării istoriei, profilului multicultural și leadershipului 

academic al UBB. Dacă în anul 2019 UBB a sărbătorit 100 de ani de universitate românească, 

în 2021 a sărbătorit 440 de ani de tradiție academică (incluzând tradiția germană), în 

octombrie 2022 sărbătorim 150 de ani de universitate maghiară, prin profilul multicultural 

cu trei limbi academice oficiale (română/maghiară/germană) UBB onorându-și astfel 

trecutul și proiectându-se ca una dintre cele mai complexe universități europene sub acest 

aspect, în concordanță cu politicile lingvistice europene promovate prin alianțele 

universităților europene. În urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată în 

2021 ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată 

în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene research-intensive, 

a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței 

universităților europene EUTOPIA. 

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a prezentat istoria Universității, profilul 

multicultural și proiecte strategice deschise spre alianța europeană Eutopia din care UBB 

face parte: (1) InfoBioNano4Health (ca o nouă specializare inteligentă a orașului și a țării); 

(2) BrainQ (un nou Institut paneuropean în neuroștiințe); (3) ACTRIS (o nouă infrastructură

clujeană din rețeaua paneuropeană ACTRIS dedicată studiului mediului); (4) UBB4Danube

Initiative; (5) UBB 4Three Seas Initiative și (6) UBBInnoProducs (produse inovative ale UBB

derivate din cercetări susținute european – ex. VR Mind; Robotherapy; iCUBE etc.). Comisarii

europeni prezenți la UBB au sintetizat, la rândul lor, principale direcții de acțiuni ale Comisie

Europene și portofoliilor proprii, care au fost apoi discutate cu participanții la întâlnire.



Invitațiile pentru participanți au vizat și reliefarea diversității și lidershipului feminin al UBB 

și a politicilor de gen. 

„Mă bucură atenția arătată de Comisia Europeană pentru istoria, profilul 

multicultural și lidershipul academic al UBB. Acest lucru oarecum vine în mod natural, 

ținând cont de profilul academic al UBB și ea faptul că Universitatea noastră este unul 

dintre actorii sociali dedicați României europene și Uniunii Europene! În esență, mesajul 

cheie al vicepreședintelui Comisiei Europene pe partea de democrație a fost că 

universitățile trebuie să pregătească buni specialiști și buni cetățeni europeni, lucru pe 

care UBB îl are în misiunea sa și îl face bine, iar pe partea de demografie că trebuie să 

avem grijă la circulația talentelor, UBB prin structura multicampus (extensii) 

înscriindu-se clar în această tendință prin care evităm concentrări în unele zone, în 

dauna altora. Mesajul esențial al comisarului Maria Gabriel - transmis prin tema 

”Bringing education and innovation together to make Europe stronger in the knowledge 

society” - a fost că prin diversele inițiative și strategii, extrem de complexe și dinamice, 

Comisia Europeană dorește să întărească cercetarea științifică pentru a deveni un 

motor al educației active și inovării, într-un context academic în care se nasc treptat 

instituții europene noi (ex. alianțele europene) și ecosisteme inovative organizate în 

rețele la niveluri diferite (local/regional/european). UBB este una dintre instituțiile 

europene care face deja parte din acest demers, exprimându-și Tradiția și Excelența în 

Cultură-Știință-Inovație.”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David. 

Alte concluzii importante ale discuțiilor la UBB vor fi comunicate în viitor de către 

UBB sau probabil de către comisarii europeni. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 



academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

15 octombrie 2022 

Proiectul #PLAYSERIOUSLY ii invită pe studenții și cercetătorii UBB la hackathon 

Studenții, absolvenții și tinerii cercetători ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca (UBB) sunt invitați să se înscrie, până în data de 30 octombrie 2022, la competițiile 

organizate în cadrul #PLAYSERIOUSLY, un proiect care are ca scop realizarea unui 

hackathon menit să dezvolte un concept pentru un joc video incluziv și psihoeducativ. 

Pentru a participa la hackathon, concurenții trebuie să aibă abilități în cel puțin unul 

dintre domeniile: design de jocuri video, psihologie, filosofie, pedagogie, programare. În 

funcție de numărul de participanți vor fi constituite echipe care vor putea coopera în timpul 

hackaton-ului care va avea loc în format mixt:  



• online - pe platforma Discord

• offline - la campusul Institutului SAE din Milano, în data de 12 noiembrie 2022, între

orele 9.00 și 18.00. 

Hckathon-ul #PLAYSERIOUSLY pornește de la un sumar al cerințelor, cuprinde 

dezvoltarea unui joc digital incluziv și distractiv pentru copiii între 5-7 ani și acordarea, de 

către juriu, a premiilor competiției. 

Înscrierea prevede parcurgerea a doi pași obligatorii: completarea formularului de 

înscriere, precum și transmiterea formularelor Termeni și condiții și Politica de 

confidențialitate semnate corespunzător la adresa de e-mail: cts.milano@sae.edu.  

Participanții la hackathon pot câștiga premii de până la 1500 de euro și pachete 

educaționale create special pentru ei. Astfel, echipa câștigătoare va primi 1500 de euro+ 

Higher Edukit Premium, echipa care se va clasa pe locul al II-lea va primi 1000 de euro + 

Higher Edukit Basic, în timp ce premiul III va consta în 500 de euro + Higher Edukit Basic. 

Higher Edukit este compus din prelegeri pe teme legate de psihologia cognitivă, lingvistică, 

Game Design, aspecte juridice specifice industriei jocurilor, Game Art. Prelegerile se vor 

desfășura online, conform unui program al SAE Institute și al partenerilor săi. 

#PLAYSERIOUSLY este un proiect finantat de Central European Initiative (CEI) și 

coordonat de SAE Institute Milano. Universitatea Babes-Bolyai este partener in acest proiect 

(coordonator - prof. univ.dr. Oana David), alături de alte instituții precum Institutul SAE 

Belgrad (Serbia), Universitatea din Banjia Luka (Bosnia și Herțegovina), Universitatea din 

Crne Gore (Muntenegru), Universitatea din Szeged (Ungaria), Play-Ability, Hogrefe.  

Evenimentul este susținut de AIRIPA (Asociația Italiană pentru Cercetare și 

Intervenție în în Tulburările de Învățare) și face parte din Milano Digital Week. 

(https://www.sae.edu/ita/hackathon-play-seriously-eng/). 

CEI este un program de finanțare european adresat țărilor de sud-est ale 

continentului nostru. CEI își propune să susțină inițiativele care favorizează schimbul de 

cunoștințe și mobilitatea în regiune și instituțiile care operează în învățământul superior. 

mailto:cts.milano@sae.edu
https://www.sae.edu/ita/hackathon-play-seriously-eng/


17 octombrie 2022 

UBB a luat notă de discuțiile din spațiul public legate de teza de doctorat a domnului 

ministru Lucian Bode, inițiind procedura de analiză 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a luat notă de discuțiile din spațiul 

public legate de teza de doctorat a domnului ministru Lucian Bode, inițiind procedura de 

analiză a acesteia. 

În numele rigorii academice și al transparenței, facem următoarele precizări: 

(1) La solicitarea conducătorului de doctorat, prof. univ. dr. Adrian Ivan, am extins

procedura de analiză a tezelor din perioada 1990-2016 și la această teză din anul 2018. Deși 

procedura internă a fost demarată ca urmare a solicitării ministerului pentru tezele din 

1990-2016, nu există restricții de a o extinde și la teze publicate înainte de 1990 sau după 

2016. În acestă analiză se vor include toate informațiile disponibile până în prezent. Dacă în 

urma acestei analize vor rezulta suspiciuni de încălcare a eticii academice, acestea vor fi mai 

departe analizate de Comisia de Etică a UBB, urmând procedurile interne și naționale. 

(2) Menționăm însă că, până la această dată, UBB nu a primit nicio sesizare de

suspiciune a încălcării eticii academice în ceea ce privește teza discutată, demersul fiiind unul 

intern, rezultat în urma autosesizărilor pornind de la informațiile apărute din spațiul public. 

De asemenea, reamintim că instituția națională responsabilă de analiza suspiciunilor etice 

asupra tezelor de doctorat este CNATDCU, ale cărei decizii transcend deciziile oricăror 

instanțe din universități. 

19 octombrie 2022 

UBB în comunitate: 

Specialiștii UBB au coordonat realizarea Strategiei Naționale pentru Sport 

Strategia Națională pentru Sport, realizată cu sprijinul specialiștilor Facultății de 

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-



Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a fost discutată marți, 18 octombrie 2022, în Comitetul 

Interministerial, urmând să fie supusă dezbaterii publice în viitorul apropiat.  

Strategia realizată de specialiștii FSPAC urmărește poziționarea sportului ca o 

prioritate națională, propunându-și să transforme modul în care sportul este înțeles, 

practicat și sprijinit la nivelul României, să identifice factorii strategici care pot influența 

domeniul sportului pe o perioadă lungă de timp, să utilizeze rezultatele analizei pentru a 

construi o viziune ambițioasă, dar realistă cu privire la dezvoltarea sportului românesc și să 

contureze principalele direcții strategice de acțiune menite să susțină efortul tuturor 

actorilor implicați în acest domeniu pentru a transforma viziunea în realitate. 

„Studiul extrem de riguros care a stat la baza realizării Strategiei naționale 

pentru sport a identificat 3 factori strategici cheie pe care va trebui să ne concentrăm 

în peioada următoare, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, iar aceștia 

sunt sportul comunitar, sportul în educație și sportul de performanță”, afirmă decanul 

FSPAC, prof. univ. dr. Călin Hințea, coordonatorul procesului de elaborare a strategiei, 

subliniind că specialiștii au determinat și principalele direcții strategice de dezvoltare:  

1. Sportul prioritate națională - înțelegerea naturii strategice a sportului la nivel

național, rolul acestuia în ceea ce privește dezvoltarea României și efectul pe care îl

poate avea în zone largi ale societății (educație, sănătate, performanță, economie etc).

2. Cadrul legal – elaborarea unei noi legi a sportului, care să vină în întâmpinarea

nevoilor financiare și de performanță

3. Management, expertiză, resursă umană - stabilirea unor strategii si politici

coerente de dezvoltare a capitalului uman pentru grupurile relevante din domeniu:

sportivi, echipe tehnice, antrenori, manageri etc.

4. Finanțare – corelarea cu cei trei factori strategici cheie și elaborarea unor criterii

funcționale și judicioase de distribuție a acestor fonduri pentru ca ele să aibă un

impact semnificativ.

5. Infrastructură - realizarea unei hărți naționale a infrastructurii sportive si definirea

unor priorități strategice legate de acest domeniu

6. Marketing și valorificarea întregului potențial al sportului

De asemenea, documentul conține 70 de obiective strategice pentru sportul din România,

printre care se numără adoptarea unui Pact Național pentru Sport care să recunoască rolul 



major al sportului la nivel național, principiile, prioritățile și obiectivele strategice; 

introducerea unor noi reglementări care să conducă la un grad de alocare financiară de 

minimum 1% din PIB pentru sport; inițierea unor Programe Naționale pentru Sport la 

nivelul guvernului pe zonele prioritare (educație, performanță, sănătate, sport în comunitate 

etc); redefinirea rolului Ministerului Sportului pentru plasarea sa ca autoritate guvernantă 

în sport, precum și definirea relației acestuia cu federațiile sportive privind funcționarea 

sistemică a sportului de performanță; identificarea și utilizarea oportunităților de finanțare 

la nivel european; descentralizarea și integrarea activităților sportive la nivel național, prin 

cooperare cu autoritățile locale; dezvoltarea unui sistem de burse sportive 

școlare/universitare și stimularea competițiilor sportive permanente la nivel preuniversitar 

și universitar; dezvoltarea unui sistem modern de formare a antrenorilor din sfera sportului 

de performanță.  

„La fel de importante sunt dezvoltarea unui sistem de carieră (de tip career path) 

care să reglementeze evoluția sportivilor in timpul practicării sportului de 

performanță, dar și după încheierea acestei perioade, dezvoltarea unor programe care 

să stimuleze practicarea sportului, stimularea cercetării în domeniul sportului și 

dezvoltarea de mecanisme care să disemineze și să integreze rezultatele cercetării, 

realizarea unei hărți naționale a surselor de finanțare și a mecanismelor de utilizare a 

acestora, stabilirea rolurilor și atribuțiilor în ceea ce privește finanțarea în domeniul 

sporturilor”, apreciază prof. univ. dr. Călin Hințea.  

Potrivit acestuia, introducerea pe scara largă a principiului finanțării pe bază de 

performanță, inițierea unui program național de investiții în infrastructura sportivă, 

dezvoltarea unor centre regionale de excelență sportivă, dar și stimularea dezvoltării 

infrastructurii sportive pentru sportul de masă/comunitar la nivelul comunităților locale 

trebuie să se numere printre direcțiile strategice ale noii Strategii naționale pentru sport. 

Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport a UBB, prof. univ. dr. Leon Gomboș, 

implicat în demersul de realizare a Strategiei Naționale pentru Sport, subliniază la rândul 

său necesitatea acesteia, apreciind că „va reprezenta un pas extrem de important în 

reorganizarea și relansarea sportului românesc atât de masă, cât și de performanță”. 

Strategia realizată cu sprijinul specialiștilor FSPAC a cuprins analiza preliminară a 

colectării, prelucrării și interpretării datelor, identificarea și consultarea stakeholderilor 



(445 de persoane reprezentând 375 de entități centrale și locale cu activități în domeniul 

sportului), precum și realizarea profilului strategic în domeniul sportului. 

19 octombrie 2022 

UBB găzduiește Romania Info Day - Innoveit Week 2022 

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca (UBB) și EIT Digital Budapesta organizează, vineri, 21 octombrie 2022, 

evenimentul Romania Info Day - Innoveit Week 2022. 

Evenimentul va avea loc începând cu ora 10.00, în sala Nicolae Iorga a clădirii centrale 

a UBB (str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. 1).  

Romania Info Day - Innoveit Week 2022 face parte din seria INNOVEIT organizată de 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) în diferite țări din Europa și este 

primul astfel de eveniment organizat în România, scopul fiind acela de a prezenta politici-

cheie și inițiative pentru domenii de interes ale Comunității Europene și de a crea rețele de 

cercetători și profesori din universități de prestigiu, antreprenori și reprezentanți din mediul 

de business. De asemenea, evenimentul își propune să prezinte în România activitățile EIT și 

a comunităților sale de inovare. 

În calitate de membru EIT Digital, UBB derulează diverse programe educaționale și 

de inovare și colaborări cu parteneri de renume din Europa.  

„UBB are cea mai mare și una dintre cele mai competitive facultăți de informatică 

(IT) din România. UBB a început de mai multă vreme să-și concentreze un ecosistem de 

IT, capitalizând avantajele competitive pe care le are, la nivel național și internațional, 

în (1) Inteligența artificială/AI (ex. generând, ca școală, cei mai mulți doctori în AI din 

România și dezvoltând servicii inovative, inclusiv prin machine learning, pentru actori 

majori, precum Banca Transilvania, spitale județene etc.), (2) Big data/data 

mining/high performance computing (ex. în parteneriat cu Bosch și SAS – pe baza celui 

mai puternic supercomputer din universitățile românești prin prisma capacității de 

calcul simultan), (3) Realitate virtuală (ex. dezvoltând tehnologii dedicate sănătății 

mintale și primul Centru din țară în parteneriat cu compania americană EON Reality), 



(4) Roboterapie (ex. dezvoltând, prin proiecte europene, primii roboți psihoterapeutiți

autonomi pentru anumite tulburări psihice), (5) Digitalizare strategică (ex. în

parteneriat cu Microsoft) și cybersecurity și (6) Tehnologie blockchain. Evenimentul pe

care îl găzduim acum vine să confirme că lucrurile se întâmplă așa cum le-am gândit și

că proiectele pe care le-am inițiat se concretizează”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr.

Daniel David.

UBB a fost acceptată, la începutul anului 2021, ca membru al European Institute of 

Innovation & Technology (EIT), fiind singura universitate din România care are acest statut 

în EIT DIGITAL. 

European Institute of Innovation & Technology/EIT (https://eit.europa.eu/) este un 

organism al Uniunii Europene creat în 2008 pentru a sprijini activitatea de inovare a UE. EIT 

este parte a programului cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare (Horizon 

Europe), iar EIT Digital este o componentă a EIT axată pe digitalizare, inovare și sprijinirea 

antreprenoriatului în vederea întăririi poziției UE în lumea digitală. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

https://eit.europa.eu/


20 octombrie 2022 

Conferința internațională de biologie celulară, la UBB 

Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) 

organizează în perioada 21–23 octombrie 2022 „Conferința națională cu participare 

internațională și a XXXIX-a ediție a sesiunii științifice anuale a societății române de 

biologie celulară”. 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Societatea Română de Biologie Celulară, 

Școala Doctorală de Biologie Integrativă, Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate și 

Bioresurse (3B), Organizația Studenților pentru Natură (OSpN), Institutul de Studii Avansate 

în știință și tehnologie (STAR-UBB), Centrul Virtual & Practical Engineering. 

Ceremonia de deschidere se va desfăşura vineri, 21 octombrie 2022, în Amfiteatrul 

de Zoologie ``Emil Racoviță” (Facultatea de Biologie și Geologie, strada Clinicilor nr. 5-7), 

începând cu ora 9:30. 

Conferințele plenare și sesiunile științifice vor avea loc la Facultatea de Biologie și 

Geologie, în Amfiteatrul de Zoologie ``Emil Racoviță”, Amfiteatrul de Zoologia 

Nevertebratelor „Vasile Radu” și Amfiteatrul de Fiziologie Animală „Acad. Eugen Pora” 

(https://biogeo.ubbcluj.ro/rscb2022/index.php/program/). 

Pentru mai multe detalii despre conferință vă invităm să accesați website-ul 

conferinței: https://biogeo.ubbcluj.ro/rscb2022/. 

26 octombrie 2022 

UBB devine liderul universităților românești în domeniul Business & Economics,  

conform clasamentului Times Higher Education 

Cea mai recentă ediție a prestigiosului clasament internațional Times Higher 

Education în domeniul Business & Economics plasează Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

https://biogeo.ubbcluj.ro/rscb2022/index.php/program/
https://biogeo.ubbcluj.ro/rscb2022/


Napoca (UBB) pe poziția 501 - 600 la nivel mondial, conferind universității clujene statutul 

de lider al universităților românești în domeniu. 

Noua ierarhie publicată de Times Higher Education evidențiază o evoluție a 

Universității Babeș-Bolyai în domeniul Business & Economics. Astfel, UBB a fost inclusă 

pentru prima dată în prestigiosul clasament în anul 2018, pe o poziție relativ similară cu alte 

trei universități românești, situație menținută până în acest an, când UBB s-a detașat valoric 

de grupul celorlalte universități românești incluse în acest ranking internațional.  

„ Poziționarea foarte bună a UBB în clasamentul Times Higher Education se datorează 

cu prisosință Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) care în ultimii ani 

a reușit să performeze foarte bine atât în activitatea de cercetare științifică și cea didactică, 

cât și în eforturile sale de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și a societății, în 

ansamblu. Pe de altă parte, astfel de poziționări ne obligă să facem eforturi mai mari și să 

investim mai mult în educație și cercetare." - a declarat conf. univ. dr. Răzvan V. Mustață,  

Decanul FSEGA. 

Conform portalului Statista, în lume activează în prezent circa 30.000 de universități, 

dintre care numai 870 au reușit să acceadă în clasamentul internațional Times Higher 

Education în domeniul Business & Economics. Patru dintre acestea sunt universități din 

România: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe poziția 501-600, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe poziția 601-800, respectiv Academia de Studii Economice 

din București și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, pe poziția 801+. 

30 octombrie 2022 

UBB implementează proiectul „Reţeaua academică de cercetare de excelenţă STAR-

UBB” 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) implementează proiectul „Reţeaua 

academică de cercetare de excelenţă STAR-UBB”,  proiect de dezvoltare instituţională şi de 

finanţare a excelenţei din cadrul Planului naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-

2020 (PN II). Proiectul a fost câştigat în cadrul competiţiei C.1.2 PFE-CDI 2021 din Programul 



„Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare” şi are o valoare totală de 

6.834.000 lei. 

Una dintre țintele acestui proiect avea ȋn vedere extinderea UBB în Cluj Innovation 

Park, prin realizarea unor spații de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și Networking pentru șase 

Centre de știință (câte unul asociat fiecărei Școli Academice a UBB) și pentru Institutul STAR-

UBB.  Începând cu anul 2020, la nivel de universitate s-au ȋnființat şase Şcoli Academice/de 

Ştiinţă (https://news.ubbcluj.ro/ubb-se-organizeaza-in-scoli-academice/): (1) Școala de 

științe ale naturii şi ale vieţii; (2) Școala de inginerie/tehnologie; (3) Școala de sănătate; (4) 

Școala de științe sociale; (5) Școala de științe umaniste şi arte și (6) Școala de teologie. Pe de 

altă parte, Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (Institutul STAR-UBB – 

http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) este deja un institut de excelență cu tradiție al UBB, 

având rolul de a  identifica, susţine şi dezvolta acele componente din UBB prin care 

universitatea poate fi un actor academic competitiv şi de excelenţă la nivel naţional şi 

internaţional. 

În aceaastă nouă etapă a acestui proiect s-au realizat și dotat spații de lucru și de 

dezbatere (aproximativ 310 mp) pentru studenții, cadrele didactice și cercetătorii din 

centrele de știință asociate Școlilor academice: (1) Centrul „Virtual Labs”, asociat Școlii 

Academice de Ştiinţele Naturii şi ale Vieţii;  (2) Centrul „Virtual & Practical Engineering”, 

asociat Școlii Academice de Inginerie şi Tehnologie; (3) Centrul „eHealth/tHealth”, asociat 

Școlii Academice de Sănătate; (4) Centrul „Big Data & Machine Learning”, asociat Școlii 

Academice de Ştiinţe Sociale; (5) Centrul „Digital Arts & Humanities,” asociat Școlii 

Academice de Ştiinţe Umaniste şi Arte;  (6) Centrul „Ethics & Sacred Musics”, asociat Școlii 

Academice de Teologie. De asemenea, Institutul STAR-UBB, care coordonează Centrele 

menționate, a primit propriul spațiu.  

„Primele activități de CDI și networking ale acestei rețele au ȋnceput să se 

desfășoare din luna septembrie 2022, atunci când acest spațiu din Cluj Innovation Park 

a devenit complet  funcțional. Astfel,  de exemplu, luni, 31 octombrie 2022, cu ocazia 

promovării și vizitării noilor spații realizate ȋn Cluj Innovation Park, ȋn cadrul 

activităților Centrului „Big Data & Machine Learning”, asociat Școlii Academice de 

Ştiinţe Sociale, se va face prezentarea „Laboratorului OMiLAB-FSEGA: de la Analiza de 

Business la Dispozitive Inteligente”, cu accent pe rolul modelării conceptuale ȋn inovația 



digitală. În concluzie, suntem siguri că această rețea academică va accelera procesele 

de cercetare științifică multi/inter/transdisciplinare și va reprezenta un furnizor de 

practici academice avansate, conducând astfel la creșterea consistenței, a vizibilității și 

a impactului rezultatelor ştiinţifice ale UBB la nivel naţional şi internațional”, declară 

prof. dr. Adrian Petruşel, prorectorul UBB responsabil de activităţile de cercetare-

dezvoltare-inovare și doctorate. 

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, adaugă că „prin acest proiect s-a realizat 

în Cluj Innovation Park, o reţea academică (STAR-UBB-Network) distribuită (în cele 22 

de facultăție ale UBB) și multinivelară (Facultăți-Școli/Centre-Institutul STAR-UBB), 

care poate susține activități competitive de educație și de cercetare-dezvoltare-inovare. 

Nu în ultimul rând, alături de autoritățile locale și de diverse companii, concentrăm 

astfel resurse în Cluj Innovation Park, pentru a crea un ecosistem inovativ local și 

regional, care va permite apoi implementarea noilor proiecte strategice ale orașului, cu 

anvergură națională și europeană: InfoBioNano4Health (UBB – smart specialisation) și 

ScienceCamp (Primărie).” 



NOIEMBRIE 2022 

 1 noiembrie 2022 

Studenții UBB câștigă competiția internațională de studii de caz din Mexic 

O echipă de studenți, reprezentând Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), a câștigat premiul I. 

al competiției internaționale de studii de caz „Business and Management Case Comeptition 

2022” găzduită de Universidad Panamericana în orașul Guadalajara, Mexic. 

Evenimentul desfășurat în perioada 23-29 octombrie 2022 a reunit mai multe 

universități prestigioase la nivel mondial, locul doi fiind câștigat de studenții reprezentând 

HEC Montreal (Canada), iar locul trei de pe podium a fost ocupat de echipa studențească de 

la University of British Columbia (Canada). 

Studenții clujeni scriu astfel istorie, fiind prima echipă studențească din România care 

câștigă un premiu întâi la o competiție de studii de caz de anvergură mondială, destinată 

exclusiv studenților economiști de la nivel licență. În trecut, UBB-FSEGA a mai obținut un 

premiu întâi la o competiție internațională destinată masteranzilor, găzduită de 

Universitatea din Calgary (Canada). 

Membrii echipei clujene, câștigători ai competiției din Mexic, au fost Bugár Anna 

(Finanțe și Bănci, LM, anul 2), Szekernyés Péter (Finanțe și Bănci, LM, anul 3), Székely Evelin 

(Informatică economică, LM, anul 3), respectiv Szőke Dóra (Management, LM, anul 3). În 

etapa de calificare, echipa clujeană a avut de înfruntat echipele studențești de la 

Universitatea din Vermont (SUA), respectiv gazdele de la Universidad Panamericana 

(Mexic). Studenții UBB-FSEGA au câștigat ambele runde ale etapei de calificare, calificându-

se astfel de pe primul loc al grupei în finala mare a competiției. 

În etapa de calificare participanții au trebuit să propună un plan managerial de 

dezvoltare organizațională pentru compania Zeyco, producător și distribuitor de produse 

dentare, iar sarcina din runda de 24 de ore a constat în elaborarea unei strategii de 

expansiune pentru Cloe, o companie mexicană activă în industria de modă și design. Echipa 

https://news.ubbcluj.ro/studentii-ubb-castiga-concursul-de-studii-de-caz-gazduit-de-university-of-calgary-din-canada/


UBB-FSEGA a propus soluții inovatoare pentru fiecare dintre cele două companii, 

calificându-se astfel în finala mare a competiției, unde au avut de prezentat din nou soluția 

rundei de 24 de ore în fața juriului, prezentare cu care au reușit performanța excepțională 

de a câștiga premiul întâi al competiției. 

Coordonatorii echipe clujene au fost prof. univ. dr. Szász Levente, conf. univ. dr. 

Györfy Lehel, drd. Kelemen Kincső, respectiv lect. univ. dr. Rácz Béla-Gergely. 

Un alt specific al acestui eveniment a fost organizarea unei competiții distincte pentru 

echipe mixte, compuse în mod aleatoriu din studenți reprezentând universități diferite din 

lume, aceștia având posibilitatea astfel de a câștiga experiență privind modul de colaborare 

în echipe internaționale și multiculturale. Echipa câștigătoare a acestei competiții a avut de 

asemenea în rândul ei o studentă a UBB-FSEGA, Bugár Anna, care împreună cu colegi din 

SUA, Canada și Mexic a reușit să câștige premiul întâi al competiției mixte. 

2 noiembrie 2022 

COMUNICAT UBB cu privire la parcursul Hotărârii Comisiei de Etică a UBB 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a înaintat astăzi, 2 noiembrie 

2022, către CNATDCU și minister informarea cu privire la Hotărârea Comisiei de Etică a UBB 

cu privire la teza de doctorat a domnului Lucian Bode, pentru analize și decizii suplimentare, 

conform legislației aplicabile1.  

Văzând unele discuții din spațiul public și pentru a contribui la înțelegerea Hotărârii 

pe principii corecte,  dincolo de unele exagerări sau neînțelegeri, trebuie făcute câteva 

clarificări privind procedurile ce pot și ce nu pot fi implementate de diverse instituții (care 

rezultă de altfel și din citirea atentă a hotărârii). 

Astfel, în baza atribuțiilor proprii stabilite prin diverse reglementări,  Comisia de Etică a 

UBB: 

1 Ordinul ME 552/2021 art. 2 (3) În cazul în care se constată abateri de la etica şi deontologia universitară este 
sesizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, comisia de etică din cadrul instituţiei de învăţământ superior, 
iar Ministerul Educaţiei va fi informat în acest sens. 



a) a analizat sesizările concrete;

b) a analizat teza în întregime pe baza a două softuri antiplagiat.

Precizăm că în condițiile legii comisiile de etică analizează sesizările care conțin și dovezile 

aferente2. În acest caz însă, Comisia de Etică a UBB, a analizat atât dovezile prezentate în 

sesizare, cât și pe cele care rezultau din verificarea în întregime a tezei prin softuri 

antiplagiat. S-au verificat suplimentar textele fără citare sau care ridică probleme din 

perspectiva atribuirii lor corecte. Pentru claritate, procentul de plagiat 2.95% rezultat este 

raportat la întreaga lucrare, după verificarea întregii lucrări, nu doar a unei părți a acesteia. 

Comisia de Etică a UBB nu a analizat valoarea conținutului științific, care nu face 

obiectul demersului de etică și pentru care nu există la nivelul comisiei de etică proceduri 

legale de reanalizare științifică a unei teze.  

Hotărârea Comisiei de Etică a UBB a identificat în mod clar abateri etice și a făcut 

recomandări interne și pentru domnul Bode (deși acestea nu-i pot fi impuse direct, 

nemaifiind în relații contractuale cu UBB).  

Comisia de Etică a UBB nu are în atribuții analiza păstrării sau retragerii titlului de 

doctor, demers care ține de CNATDCU/minister, prin analize proprii, motiv pentru care 

Comisia de Etică a UBB, depistând probleme etice, a făcut informarea către CNATDCU.  

Dacă se constată alte probleme etice, care nu sunt evidențiate de softurile antiplagiat 

sau nu au fost identificate de analiza Comisiei, acestea pot fi semnalate oricând și analizate 

suplimentar, în cadrul Comisiei de Etică a UBB și/sau direct la CNATDCU. 

Comisia de Etică a UBB a acționat cu deplină transparență, integritate, obiectivitate și 

celeritate în analiza acestui caz intens mediatizat. Prin alte informări publice și demersuri 

interne, am trimis o invitație ca membru extern cooptat către doamna Emilia Șercan, ținând 

cont de experiența, munca dedicată și interesul constant din partea domniei sale asupra eticii 

academice din țară, care a declinat însă din motive rezonabile această invitație. Mai mult, am 

2 Regulamentul Comisiei de etică a UBB: Art. 9. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de etică, prin care se 
menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine:  a) datele de identificare ale persoanei 
care sesizează Comisia (inclusiv date de contact), b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la 
Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea
soluţionării sesizării; d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face
vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea. Art. 10. Sesizările care nu
vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia
de etică a UBB.



solicitat să ni se comunice  orice alte aspecte identificate de dânsa sau de prof. Marian 

Popescu (dar oricine putea/poate sesiza diverse abateri, în condițiile specificate) în legătură 

cu teza de doctorat, însă nu am primit aceste informații.  

În acest context, ne exprimăm din nou deschiderea de a analiza orice sesizări de 

abateri etice în cadrul acestei teze și de a reanaliza concluziile raportului în consecință, dacă 

este cazul, în baza unor noi dovezi.  

3 noiembrie 2022 

UBB performantă și în relația academică cu mediul și societatea 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă primul loc în România (din 

două universități incluse/analizate) și poziția 321-340 la nivel internațional din 700 de 

universități incluse/analizate în Rankingul QS Sustainability, făcut public recent 

(https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023). 

Primul loc este ocupat de Universitatea din California (Berkeley), alte universități 

reprezentative ocupând poziții importante (Universitatea Yale – 9; Universitatea Oxford – 

16; Universitatea Cambridge -19; Universitatea Harvard -20 etc.). 

„Generarea de cunoaștere nouă prin cercetare este motorul UBB, care 

fundamentează actul educațional și relația inovativă cu societatea. UBB ocupă în cele mai 

multe clasamente internaționale academice prima poziție din România (iar când nu este mereu 

chiar prima, rămâne între primele din țară). Mă bucur să văd prin aceste clasament că valoarea 

academică a UBB este una relevantă și prin prisma sustenabilității, adică a rolului UBB ca lider 

important în a rezolva probleme globale ale lumii, sociale și de mediu", declară rectorul UBB, 

prof. univ. dr. Daniel David. 

Clasamentul arată capacitatea unei instituții de a face față unor probleme globale (a) 

sociale și de guvernanță și (b) de mediu. Criteriile principale utilizate pentru sustenabilitatea 

socială sunt: (1) egalitatea de șanse; (2) transferul de cunoaștere; (3) impactul educațional 

(ex. calitatea educației, impactul absolvenților în comunitate, reputația academică, libertatea 

academică); (4) angajabilitate și oportunități (ex. Reputația și calitatea absolvenților, 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/sustainability-rankings/2023


contribuția academică la creșterea economică etc.); (5) calitatea vieții (în universitate și în 

afara acesteia). Criteriile utilizate pentru sustenabilitatea mediului sunt: (1) instituții 

sustenabile; (2) educație pentru sustenabilitate (contribuții academice); (3) cercetare 

pentru sustenabilitate. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

4 noiembrie 2022 

Universitatea Babeș-Bolyai organizează cea de-a 10-a ediție a campaniei „Donăm 

împreună, UBB dă startul!” 

Universitatea Babeș-Bolyai, împreună cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină 

Cluj, organizează, în perioada 7 - 11 noiembrie 2022, campania de donare de sânge „Donăm 

împreună, UBB dă startul!”, adresată studenților și cadrelor didactice din UBB, dar nu numai 

lor. 

Campania se va derula timp de 5 zile la sediul Centrului Regional de Transfuzie Cluj 

(str. Nicolae Bălcescu nr.18). Donatorii se pot prezenta între orele 07.30 - 13.00. Alege ziua 

și ora la care vrei să donezi. 



Persoanele care doresc să doneze se pot înscrie accesând formularul: 

http://shorturl.at/arGS7. 

Cea de-a 10-a ediție a campaniei ,,Donăm împreună, UBB dă startul!″ cuprinde un 

program de informare și educare a studenților pe tema donării de sânge. Dorim ca, alături 

de studenții noștri, să creăm un comportament în favoarea donării de sânge, ca un act de 

responsabilitate și un gest de implicare în comunitate. 

Printre partenerii campaniei se numără: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină 

Cluj, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizația 

Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) și Universitatea Cluj. 

7 noiembrie 2022 

Peste 100 de donatori în prima zi a campaniei „Donăm împreună, UBB dă startul!” 

Peste 100 de persoane au donat sânge luni, 7 noiembrie 2022, în prima zi a 

campaniei de donare de sânge „Donăm împreună, UBB dă startul!”, inițiată de Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).  

Donatorii au fost întâmpinați la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj de 

studenții voluntari ai UBB care le-au oferit informații despre procesul de donare. 

Campania are loc în perioada 7 – 11 noiembrie 2022, în intervalul orar 7.30 – 13.00, 

la sediul Centrului Regional de Transfuzie Cluj (str. Nicolae Bălcescu nr.18).  

Persoanele care doresc să doneze se pot înscrie accesând formularul: 

http://shorturl.at/arGS7, 

Printre partenerii campaniei se numără: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină 

Cluj, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizația 

Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) și Universitatea Cluj. 

http://shorturl.at/arGS7
http://shorturl.at/arGS7


10 noiembrie 2022 

Aproape 400 de donatori în primele zile ale campaniei „Donăm împreună, UBB dă 

startul!” 

Aproape 400 de persoane au răspuns, în primele 4 zile ale campaniei de donare de 

sânge „Donăm împreună, UBB dă startul!”, apelului lansat de Universitatea Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca (UBB). 

Campania inițiată de Direcția Comunicare și Relații Publice a UBB a ajuns la cea de-a 

X-a ediție şi se va încheia vineri, 11 noiembrie 2022.

Voluntarii noștri vă asteaptă și mâine, 11 noiembrie 2022, la Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Cluj, în intervalul orar 7.30 – 13.00. 

Campania de donare derulată în perioada 7 – 11 noiembrie 2022, la sediul Centrului 

Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, a fost precedată de o campanie de informare în cadrul 

căreia studenţii voluntari ai UBB au oferit informații persoanelor interesate cu privire la 

importanţa donării de sânge, la beneficiile acestei acţiuni şi la nevoia acută de sânge cu care 

se confruntă spitalele româneşti. 

Printre partenerii care s-au alăturat iniţiativei UBB se numără: Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Cluj, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

(CSUBB), Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) și Universitatea 

Cluj. 

11 noiembrie 2022 

Spectacolul „Despre experiența Exilului - între Muzică, Psihologie și Cultură”, 

desfășurat la UBB 

Fundația UBB, în colaborare cu revista Dilema Veche, organizează spectacolul „Despre 

experiența Exilului - între Muzică, Psihologie și Cultură”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 



12 noiembrie 2022, de la ora 19.30, în Auditorium Maximum al Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB). 

Intrarea se face pe bază de bilet sau invitație, fondurile atrase fiind utilizate de 

Fundația UBB pentru cauze umanitare și educaționale. 

La eveniment se va intra pe baza dovezii plății. Plata va consta într-o donație de 10 lei 

pentru studenți și de 50/100/150 lei pentru restul persoanelor. 

Datele noastre sunt: 

Denumire: Fundația Alma Mater Napocensis 

Cod de identificare fiscală: 5567031 

IBAN: RO19BTRLRONCRT0PB6492406, deschis la Banca Transilvania. 

O altă metodă prin care se poate realiza donația (pe lângă cea care implică Ordinul de Plată) 

este accesarea link-ului https://fundatia.ubbcluj.ro/doneaza/. După accesarea acestuia vor 

trebui introduse suma, numele și prenumele și adresa de e-mail. 

* 

Ana Silvestru (pianist) va interpreta la pian piese de Bela Bartok, Gioacchino Rossini 

și Igor Stravinsky. Daniel David (psiholog) și Voinescu Sever (redactor șef Dilema veche) vor 

comenta tema exilului și relația cu  muzica și viața compozitorilor interpretați. Ana Silvestru 

este pianistă, absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, a unui program 

de master la Universitatea din Zurich (cu Konstantin Șerbakov) pentru statutul de solist 

concertist și a unor de stagii de pregătire în străinătate cu personalități precum Dmitri 

Bashkirov și Lazar Berman. ”Extrem de talentată” (Konstantin Scherbakov), „strălucit 

înzestrată, cu un temperament artistic viu, un sunet splendid şi un repertoriu vast” (Dmitri 

Bashkirov), pianista Ana Silvestru a început studiul muzicii la liceul “George Enescu” din 

București (finalizat la clasa Ileanei Busuioc), iar după terminarea studiilor de licenţă la 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (clasa Viniciu Moroianu), a absolvit atât 

studiile de master, cât şi prestigioasa diplomă de solist concertist cu cea mai înaltă distincție 

la clasa lui Konstantin Scherbakov  la Universitatea de Arte din Zürich. De-a lungul anilor a 

primit sfaturile unor maeştri precum: Lazar Berman, Dmitri Bashkirov, Daniel Fueter, 

Margreet Honig, Larisa Gergieva, Fabio di Casola, Radovan Vlatkovic, Karl-Heinz 

Kaemmerling, Bernard Ringeissen, Ronald Brautigam, Rolf-Dieter Arens. Premiile naţionale 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffundatia.ubbcluj.ro%2Fdoneaza%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GMGBDelNXE7V5daGaVSpa1ei1OBpZo7d0wTkzks8cHYayp5lYu_mcS2Q&h=AT1NfMWo-ypjri7z-eYgBJzq2mjJtik2jjHSTuIqf1Hm15CmRmX38AfAkDV0BvFVrssiU5CXVBhYx-i6UEZMtxJC2pHxc2QIHWAI2RAK6Oeeb2AWYMqc-UuIhK7eZpAKdf3H&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1iHhsBgrGWkB3__-Ywxur5vowtD_rcuOT-3hP5oQF_VpaRNUat6koAjlrGjqA2dfU3RB7W9LmbXtF9RETv-5zXLztLtCxmW1LUs4weDrHYpPR_ai9qsnNA7OMyY1TkPgkiqqM7klfVSdMtufQojcdRq0No1btPBNsL2817990eAePl17oQ


şi internaţionale, precum şi bursele obţinute de-a lungul anilor (între care şi premiul I la 

Festivalul Muzicii Maghiare din 2005, sau premiul acordat celui mai bun pianist din cadrul 

festivalului internaţional “The international Grand Prix of Romania Trophaeum Artis 

Cantorum), i-au deschis porţile unor importante scene din Franţa, Spania, Italia, Austria, 

Germania, Olanda, Elveţia, Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Israel, Japonia, Bhutan, în săli 

precum: St. Martin in the Fields în Londra, Gedächtniskirche, Tonhalle Zürich, 

Musikkollegium Winterthur, Bunkamura Tokyo, Universitatea de Studii Ebraice din 

Ierusalim, Catedrala Simon şi Juda din Praga, Universitatea Fryderyk Chopin din Varşovia, în 

festivaluri precum: Musikwoche Braunwald, Meisterinterpreten în Rüti, Festivalul de 

Literatură de la Solothurn, Festivalul Religiilor din Zürich,  Festivalul Wagner (Zürich), 

Archipel (Geneva), Festivalul de la Salzburg, Dilema Veche (2016, 2021).  În 2020 a 

interpretat Sonata de Liszt pentru baletul “Marguerite et Armand” în cadrul programului 

“Alina Cojocaru Dream Project” din Japonia, într-o distribuţie din care au făcut parte Alina 

Cojocaru, Johan Kobborg, Serghei Polunin şi Tokyo Ballet. Atât audiobookul “Fremd bin ich 

eingezogen, fremd zieh' wieder aus”, care cuprinde ciclul  Winterreise de Franz Schubert, 

lansat în 2015, avându-l ca partener pe Tamas Henter, cât și albumul  “Irresistible dreams of 

a pianist”, lansat în 2016, s-au bucurat de aprecierea unanimă a criticilor, regretatul Victor 

Ekenasy scriind că  „Este, neindoielnic, atat o realizare muzicala, cât și una grafică de mare 

rafinament și design, ce ar putea fi luate ca model și în lumea editorială românească”. În anul 

2018 a apărut la Editura Bäschlin audiobookul Mond Aus!  (autor: Dana Grigorcea, la pian: 

Ana Silvestru). 

Daniel David este profesor de psihologie clinică și psihoterapie (științe cognitive 

clinice), rectorul UBB, președintele Asociației Psihologilor din România, membru al 

Academiei Române și al Academia Europaea, unul dintre cei mai cunoscuți psihologi în 

spațiul public și cultural românesc. 

Sever Voinescu este absolvent de drept al Universității din București, fost om politic, 

actual intelectual public, redactor-șef al revistei de cultură Dilema veche, una dintre vocile 

de referință a jurnalismului cultural românesc. 

„Incontestabil, clarinetistul numărul 1 al Elveției” (”Musik & Theater”), câștigătorul 

prestigiosului concurs de la Geneva (1990),  al premiului ”Grand Prix Patek Philippe”, 

”Muzicianul elvețian al anului” (1998), Fabio di Càsola este unul dintre cei mai importanți 



clarinetiști contemporani. După câștigarea premiului I la Concursul de la Geneva,  Fabio di 

Càsola a fost invitat ca solist de unele dintre cele mai importante orchestre (Russian National 

Orchestra, the Prague Chamber Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra della 

Svizzera Italiana, Lucerne Festival Strings, Camerata Zürich, Musikkollegium Winterthur),  în 

festivaluri precum: Berliner Festspiele, Lockenhaus, Evian alături de  Claudio 

Abbado,  Mstislav Rostropovici,  Gidon Kremer, Heinz Holliger, Mihail Pletnev, Vladimir 

Spivakov, Armin Jordan, Cvartetele ”Carmina” și “Sine Nomine”. 

Interpretarea excepţională a concertului de Mozart de la Tonhalle Zürich a avut ca 

urmare publicarea mai multor CD-uri sub egida SONY, dintre  care înregistrarea lucrărilor 

pentru clarinet de Carl Maria von Weber a fost “Editor’s Choice” a revistei Grammophone. 

Fabio di Càsola este profesor de clarinet şi muzică de cameră la Universitatea de Arte din 

Zürich, director artistic al festivalului “Klang” şi membru în juriile unor competiţii precum: 

ARD, Capri, Assisi, Bari etc. 

Violonistul Rafael Butaru este în prezent concertmaistrul Filarmonicii "George 

Enescu" din București și al Operei Naționale. De-a lungul carierei concertistice a intepretat 

alături de muzicieni de prestigiu precum: Marin Cazacu, Dorin Marc, Liviu Prunaru, Răzvan 

Popovici, Răzvan Suma, iar în cadrul Festivalului SoNoRo, alături de Gilles Apap, Reto Bieri, 

David Cohen, Daishin Kashimoto, Diana Ketler, Bjørg Lewis, Răzvan Popovici, Alexander 

Sitkowetsky, Daniel Rowland, Serghei Malov, Alina Pogostkina etc. 

Este câștigător a numeroase premii la concursuri naționale și internaționale și a 

participat la cursuri de măiestrie precum cursul de orchestră și vioară susținute de Adam 

Fischer și membri ai Orchestrei Filarmonicii din Viena; cursuri de muzică veche și 

perfecționare instrumentală susținute de  Dieter Weitz, Cristoph Wyneken, cursurile 

internaționale de muzică de cameră susținute de  Chilingirian și Amadeus Quartet în Londra, 

Stefan Metz-Orlando Quartet și Devich Sandor-Bartok Quartet. 

Este numit “Prieten al Fundației Principesa Margareta a României” în cadrul 

programului național ”Tinere Talente”, în urma invitației ca lector și mentor la masterclassul 

de pregătire a tinerilor muzicieni  și membru al juriului în cadrul selecției bursierilor, din 

2015 până în prezent. 

Activitatea solistică a sa include concerte susținute în cadrul stagiunii Filarmonicii 

"George Enescu" , Radiodifuziunii Române cu Orchestra Națională Radio și Orchestra de 



Cameră, cu Orchestra Română de Tineret, în cadrul Festivalului Internațional ”George 

Enescu”, Festivalul Internațional ”Sergiu Celibidache”, Festivalul Enescu și Muzica Lumii, 

Young Euro Classic, TIFF, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo și 

numeroase concerte în  stagiunea  filarmonicilor din țară. 

Împreună cu ansamblul ”ArGenTango” au susținut deja două turnee naționale, 

numeroase concerte internaționale de mare succes, rezultând și un CD înregistrat în concert 

"Live at Sala Radio", alături de Analia Selis, Omar Massa, Mariano Castro și Răzvan Suma. 

Este membru ”Romanian Chamber Orchestra”, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. 

Este membru al ”Ludens Piano Trio”, al ansamblului de muzică veche ”I Ludici”, alături de 

care concertează frecvent în cadrul Festivalului SoNoRo, Vara Magică, Enescu și Muzica 

Lumii și al ansamblului de muzică veche ce organizează ”Bucharest Early Music Festival”. 

15 noiembrie 2022 

Evenimentul online „Actualitatea patrimoniului științific și de explorare al lui 

Emil G. Racoviță”, organizat la UBB 

Fundația pentru Știință și Explorarea Mediilor Extreme - Emil G. Racoviță organizează 

joi, 17 noiembrie 2022, începând cu ora 15.00, evenimentul online „The Timeless Science 

and Exploration Legacy of Emil G. Racoviță”. 

Evenimentul este organizat sub egida Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

(UBB) și a Academiei Române și are invitați de marcă în domeniile explorărilor antarctice, 

biologiei marine, biospeologiei, speologiei, astrobiologiei, care vor face prezentări inedite în 

contextul plurivalenței moștenirii lăsate de savantul Emil G. Racoviță. 

Pentru a putea vizualiza programul complet vă invităm să accesați  https://www.xn-

-racovi-foundation-t6b334c.ro/2022/11/17/timeless-ro.html.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză și va fi transmis online pe canalul de 

youtube https://www.youtube.com/channel/UCQlrz7oSFbyjj3f6C_5Vngg. 

https://www.racovi%C8%9B%C4%83-foundation.ro/2022/11/17/timeless-ro.html
https://www.racovi%C8%9B%C4%83-foundation.ro/2022/11/17/timeless-ro.html
https://www.youtube.com/channel/UCQlrz7oSFbyjj3f6C_5Vngg


16 noiembrie 2022 

UBB Goes Green la Grădina Botanică „Alexandru Borza” 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va organiza vineri, 18 noiembrie 

2022, la Grădina Botanică „Alexandru Borza”, o nouă acțiune sub egida UBB Goes Green, 

adoptată ca direcție strategică a instituției. 

Studenții voluntari ai Consiliului Studenților din UBB (CS UBB) vor participa astfel, 

începând cu ora 12.00, la o acțiune de ecologizare care se va încheia cu inaugurarea, în 

Grădina Botanică „Alexandru Borza” a Universității, a unei alei a biodiversității. La eveniment 

vor participa rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, alături de alte persoane din 

conducerea UBB. 

„Grădina Botanică este un sanctuar și pentru alte viețuitoare în afară de plante; 

aceasta se datorează atât diversității colecțiilor de plante pe care le gestionăm, a 

diversității peisajului, dar și a managementului teritoriului și a acestor colecții. Pe 

această alee am amplasat mai multe panouri explicative referitoare la fluturii, păsările 

și liliecii care se găsesc în grădina botanică în mod natural. Aceste rezultate sunt 

certificate de colaborările avute cu specialiști zoologi care au realizat studii asupra 

acestor grupe de animale în grădina botanică”, afirmă directorul Grădinii Botanice 

„Alexandru Borza” a UBB, conf. univ. dr. Mihai Pușcaș. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și-a asumat, prin programul UBB 

Goes Green, o direcție strategică privind dezvoltarea sustenabilă, intrând într-o adevărată 

„paradigmă verde”. Una dintre misiunile sale privește activitățile de educație ecologică a 

comunității academice și a publicului, precum și de promovare și de implicare activă în 

ocrotirea naturii și a valorilor legate de diversitatea biologică. 

În prezent, UBB are în administrare peste 81 hectare de spații verzi, ceea ce 

reprezintă circa 10% din zona verde a municipiului Cluj-Napoca (814 ha). Un adevărat 

hotspot al biodiversității îl reprezintă Grădina Botanică Alexandru Borza, situată în centrul 

orașului. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că Grădina Botanică este un sanctuar și 

pentru alte grupe de viețuitoare. Diversitatea plantelor și a covorului vegetal, cuplate cu 

diversitatea de peisaj (teren vălurit, câteva pârâie etc.), fac ca în cadrul Grădinii Botanice să 



întâlnim 15 specii de fluturi, peste 40 de specii de păsări și diverse specii de mamifere mici 

(între care 9 specii de lilieci, toate protejate prin lege). Pentru toate grupele menționate 

anterior, diversitatea maximă recenzată de specialiști pe teritoriul orașului Cluj-Napoca se 

găsește în Grădina Botanică, fapt ce certifică managementul adecvat al acestui teritoriu, și 

din acest punct de vedere. 

16 noiembrie 2022 

Un reprezentant al UBB, ales președinte al European Cancer Organisation 

Președintele European Cancer Organisation pentru perioada 2023 - 2026 va fi conf. 

univ. dr. Csaba L. Dégi, acesta fiind votat în cadrul alegerilor organizate în preambulul ECO 

Summit 2022. 

Csaba L. Dégi este conferențiar universitar abilitat la Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și asistent social principal cu 

atestat de liberă practică. În cadrul UBB, conf. dr. Csaba L. Dégi coordonează și Subsecțiunea 

V.2. de Biomedical Ethics/Social Medicine & Health din cadrul UBB School of Health.

Noul președinte al European Cancer Organisation este secretar executiv al Societății 

Internaționale de Psiho-Oncologie (IPOS), director al Organizaţiei Europene de Cancer 

(ECCO) și reprezentantul României la Asociația Americană a Asistenților Sociali din 

Oncologie (AOSW). El a fost membru în Comisia de Cercetare a Colegiului Național al 

Asistenților Sociali din România (CNASR) și membru în Comitetul pentru Asistență și Suport 

Social în Oncologie din Ministerul Sănătății. Din anul 2001 conduce proiectul de cercetare 

APSCO® -www.psychooncology.ro – și este președintele Asociației pentru Servicii și 

Comunicare în Oncologie, afiliată Facultății de Sociologie și Asistență Socială a UBB. 

Activitatea sa în scopul îmbunătățirii managementului afecțiunilor oncologice s-a extins de-

a lungul timpului în sensul identificării problemelor cu care se confruntă pacienții atât din 

momentul diagnosticului, cât și după acesta. În cadrul UBB, conf. dr. Csaba L. Dégi a fost 

directorul proiectului CANPRIM - primul studiu la nivel naţional care să contureze un cadru 

de lucru destinat evidenţierii problemelor majore ale pacienţilor neoplazici ambulatori, 

poverii psihosociale pe care o reprezintă experiența bolii oncologice în rândul lor, precum și 



căilor de acţiune psihosocială destinate pacienților oncologici în contextul îngrijirii medicale 

primare din România. 

„Sunt două priorități pe care voi marșa în calitate de președinte ECO. Una dintre 

ele se referă la tot ce înseamnă diversitate în îngrijirea oncologică. ECO reprezintă 

diferite domenii ale îngrijiri oncologice din Europa și acest aspect trebuie să rămână o 

prioritate. De asemenea, vom insista mai mult pe partea de cercetare în cancer, 

deoarece raportul Lancet Oncology arată că în ultimele aproape două decenii nu s-a 

investit nimic în Europa de Est”, afirmă conf. univ dr. Csaba L. Dégi. 

24 noiembrie 2022 

UBB reia analiza tezei de doctorat a domnului Lucian Bode 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a luat act de noile informații 

apărute în spațiul public despre noi suspiciuni privind plagiatul în teza domnului Lucian 

Bode. Așa cum s-a angajat public pornind de la bunele practici internaționale de a aborda 

integritatea cu integritate, Comisia de Etică a UBB s-a autosesizat și va analiza teza din 

punctul de vedere al eticii academice pe baza acestor noi informații, după practici și 

mecanisme academice de referință, dincolo de analizele și dezbaterile sociale sau politice 

absolut naturale într-o democrație. 

Ținând cont de interesul public față de acest caz, UBB va coopta în analiză și experți 

internaționali independenți. Reamintim faptul că abaterile de etică se analizează exclusiv în 

urma unor sesizări sau prin autosesizare când există în spațiul public dovezi clare și doar în 

limitele acestora. Orice altă abordare ar fi ilegală și contrară prezumției de nevinovăție, 

depășind și practicile academice standard. De asemenea, pornind de la bunele practici 

internaționale, precizăm că analiza poate fi reluată ori de câte ori este cazul, pe baza noilor 

dovezi prezentate de către cei interesați. 



25 noiembrie 2022 

Metarankingul Universitar - 2022, publicat de Centrul Qualitas al UBB 

Metarankingul Universitar-2022 a fost publicat de Centrul Qualitas al UBB 

(http://qa.ubbcluj.ro/documents/calitate_competitivitate/Metaranking_Universitar_2022_

Clasamentul-Universitatilor-Romanesti.pdf), astăzi, 25 noiembrie 2022, în baza datelor 

disponibile în rankingurile internaționale ale universităților până la data de 23 noiembrie 

2022. 

Metarankingul Universitar a fost elaborat și publicat inițial sub egida Ministerului 

Educației și Cercetării în 2016, cu consultanță internațională. Între 2017 și 2021 

Metarankingul a fost publicat sub egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români. 

Metarankingul Universitar reunește principalele rankinguri internaționale ale 

universităților, oferind o imagine mai stabilă asupra performanței unei universități, dincolo 

de performanțele potențial întâmplătoare/fluctuante în anumite rankinguri specifice. 

Considerându-se schimbările în modalitatea de înțelegere a rankingurilor 

universităților și a noului demers CoARA (https://coara.eu/), din 2022 Metarankingul 

Universitar va fi publicat sub egida Centrului Qualitas al UBB, cu un grup de experți 

(coautori) interni și externi, cu metodologia elaborată de unii dintre aceștia în 2016 și 

folosită apoi constant între 2017-2021. În acest fel, prezentarea rezultatelor și concluziilor 

într-un format mai congruent cu CoARA poate fi mai ușor realizată, practica publicării 

rankingurilor de o universitate (sau mai multe), cu grup extins de experți, fiind una 

practicată internațional (ex. rankingul Shanghai între 2003-2009; rankingul Leiden, 

rankingul NTU, rankingul URAP, rankingul Scimago etc.), alături de rankingurile efectuate de 

diverse companii private. 

De-a lungul celor șapte (7) ani de existență Metarankingul Universitar s-a impus ca 

unul de referință în spațiul academic și public românesc. În noul context CoARA recomandăm 

utilizarea lui pentru analize interne ale universităților („benchmarks”) și pentru politici 

publice bazate pe dovezi, reamintind însă că rankingurile evaluează doar o parte din 

activitatea academică complexă a universităților, fără a face diferențe de valoare complete și 

stabile/nemodificabile. 

http://qa.ubbcluj.ro/documents/calitate_competitivitate/Metaranking_Universitar_2022_Clasamentul-Universitatilor-Romanesti.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/documents/calitate_competitivitate/Metaranking_Universitar_2022_Clasamentul-Universitatilor-Romanesti.pdf
https://coara.eu/


ANEXĂ 

Tabelul 1. Metarankingul Universtar-2022 (incluzând rankingurile incluse în ediția 

inițială: ARWU, CWUR, CWTS, NTU, QS, SCIMAGO, THE-Times, URAP, US News). 

Nr. Universitatea Punctaj cvintile Poziție 

1. 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca 
20 1 

2. Universitatea din București 16 2 

3. Universitatea Politehnica București 15 3 

4. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
14 4 

5. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

Carol Davila București
13 5 

6. Universitatea Transilvania din Brașov 13 5 

7. 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 

Iași
12 6 

8. Universitatea de Vest din Timișoara 10 7 

9. 
Academia de Studii Economice din 

București
8 8 

10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 8 8 

11. 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi 

din Iași
6 9 

12. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

Grigore T. Popa din Iași
5 10 

13. Universitatea din Oradea 5 10 

14. Universitatea Politehnica Timișoara 5 10 



15. Universitatea din Craiova 4 11 

16. Universitatea Dunărea de Jos din Galați 4 11 

17. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 4 11 

18. 

Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie George Emil Palade 

din Târgu Mureș

3 12 

19. 
Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3 12 

20. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 3 12 

21. Universitatea Ovidius din Constanța 3 12 

22. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

din Craiova
2 13 

23. 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

Victor Babeș Timișoara
2 13 

24. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 1 14 

25. Universitatea din Pitești 1 14 

26. 
Universitatea Maghiară Sapientia din 

Transilvania
1 14 

27. Universitatea Titu Maiorescu 1 14 

28. Universitatea Valahia din Târgoviște 1 14 

29. Academia Tehnică Militară Ferdinand I 1 14 

30. 
Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară din București
1 14 

31. 
Universitatea Tehnica de Construcții 

București
1 14 

Notă: ARWU - https://www.shanghairanking.com/; CWUR - https://cwur.org/; CWTS - 

https://www.leidenranking.com/; NTU - http://nturanking.csti.tw/; QS - 

https://www.shanghairanking.com/
https://cwur.org/
https://www.leidenranking.com/
http://nturanking.csti.tw/


https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings?qs_qp=topnav; SCIMAGO - 

https://www.scimagoir.com/; THE-Times - 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking; 

URAP - https://urapcenter.org/Rankings/2021-2022/World_Ranking_2021-2022; US News 

- https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings?qs_qp=topnav
https://www.scimagoir.com/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking
https://urapcenter.org/Rankings/2021-2022/World_Ranking_2021-2022
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings


DECEMBRIE 2022 

14 decembrie 2022 

UBB, pe prima poziție în țară și 228 internațional în clasamentul UI GreenMetric 

2022 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziție în țară în 

clasamentul UI GreenMetric 2022 (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-

2022) dat publicității la începutul acestei săptămâni. 

Potrivit clasamentului, UBB ocupă locul 1 la nivel național dintre cele 11 universități 

românești  incluse în clasament, scorul total de 7.445 de puncte reprezentând o creștere 

semnificativă față de cel înregistrat în anul 2021 (6.775 de puncte). Noul clasament aduce o 

creștere semnificativă și la nivel internațional, UBB ocupând poziția 228, față de poziția 287 

înregistrată în anul 2021, dintr-un număr total de 956 de universități din 80 de țări. 

Realizat anual începând din 2010, clasamentul internațional UI GreenMetrics 

ierarhizează universitățile lumii în funcție de șase indicatori principali, legați de dezvoltarea 

sustenabilă și schimbările climatice: infrastructură, transport, investiții legate de 

conservarea energiei și resurse regenerabile, managementul deșeurilor și al apei. 

„Mă bucur că la sfârșit de an, dincolo de prima poziție în țară în al șaptelea an 

consecutiv în rankingurile academice internaționale ale universităților (sumarizate în 

Metarankingul Universitar), UBB se profilează și ca un actor performant în paradigma 

dezvoltării sustenabile.  Am propus Programul „UBB Goes Green” cu câțiva ani în urmă, UBB 

crescând de atunci an de an sub acest aspect, ajungând întâi pe podium, apoi pe locul 1 în țară, 

cu o performanță tot mai mare la nivel internațional. Acest lucru nu este întâmplător, UBB fiind 

confirmată ca prima universitate din țară în domeniu și în rankingul dezvoltării sustenabile QS 

2023 (https://news.ubbcluj.ro/ubb-performanta-si-in-relatia-academica-cu-mediul-si-

societatea/), mai comprehensiv decât UI GreenMetric 2022. O universitate world-class trebuie 

să exceleze în primul rând academic, dar în lumea modernă sustenabilitatea trebuie să-i 

coloreze toate misiunile (educație/cercetare/relația cu societatea) și activitățile 

https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022
https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022
https://news.ubbcluj.ro/ubb-performanta-si-in-relatia-academica-cu-mediul-si-societatea/
https://news.ubbcluj.ro/ubb-performanta-si-in-relatia-academica-cu-mediul-si-societatea/


administrative, iar la UBB acest lucru se întâmplă deja, ceea ce mă bucură.”, declară rectorul 

UBB, prof. univ. dr. Daniel David. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din 

România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu 

aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 

UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

21 decembrie 2022 

UBBMed întărește profilul medical al orașului și domeniul sănătății în România 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) dezvoltă un Program avansat în 

domeniul biomedical – UBBMed (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health) –, 

ca parte a „UBB School of Health” (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/). 

Programul UBBMed va fi lansat miercuri, 21 decembrie, de la ora 17.00, în Aula 

Magna. Acesta este focalizat pe cercetare avansată, care să ducă la aplicații inovative 

(produse/tehnologii/servicii), iar în acest proces va contribui la formarea continuă în 

domeniu.  Cadrul general de lucru este modelul bio-psiho-social, în paradigmele unor 

abordări validate științific (evidence-based) și personalizate (personalized), în contextul 

tehnologiilor și al analizelor de tip „smart” (big data/machine learning/artificial intelligence). 

https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health
https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/


Organizarea formală a Programului UBBMed pornește de la domenii biomedicale 

unde UBB este deja un actor academic de vârf în țară și relevant la nivel internațional. Astfel, 

cele trei secțiuni clinice exprimă performanța academică deja confirmată a UBB în domeniile 

sănătății mintale (UBBMed-Psy), sănătății publice (UBB-PublicH) și medicini generale-

interne și cancer (în această fază mai ales bio-oncologie/psiho-somatica/psiho-oncologie) 

(UBBMed – G). Secțiunea UBBMed-Tech stimulează dezvoltarea tehnologiilor avansate în 

domeniu (ex. Roboterapie/Realitate virtuală pentru tratamentul tulburărilor 

psihice/Tehnologii de imagistică medicală/Nanomedicină etc.). De asemenea, secțiunea 

transversală (UBBMed-T) reflectă competitivitatea UBB în tehnologia informației (ex. 

incluzând supercomputerul UBB și inteligența artificială pentru analize de big medical data) 

și aspecte etice/sociale ale medicinei/sănătății. O secțiune exploratorie (UBBMed-M) 

cuprinde dezvoltările în domeniu în curs de formalizare (ex. health economics). Platforma 

InfoBioNano4Health (vezi aici https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health), ca 

nouă specializare a orașului/țării, va constitui o infrastructură academică centrală a 

Programului UBBMed, utilizând dezvoltările inovative preclinice (InfoBioNano) și 

tehnologiile avansate (ex. BrainQ Institute – RMN clinic 7 Tesla și preclinic 11 Tesla/Centrul 

EON-UBB pentru realități virtuale/augmentate/mixte) pentru aplicații medicale (Health). 

Școala/Programul UBBMed se dezvoltă cu participarea și consultanța școlilor 

medicale din universitățile care formează împreună cu UBB Alianța Europeană EUTOPIA 

(https://eutopia-university.eu/), unele dintre cele mai bune la nivel internațional, alături de 

colaboratori academici internaționali deja strategici ai UBB în acest domeniu. În țară, 

UBBMed are deja parteneriate cu infrastructuri clinice, publice și private, care, susținând 

activitățile clinice ale UBBMed, vor fi primele care vor beneficia de resursele și rezultatele 

generate de UBBMed. Programul UBBMed va fi deschis și în țară, așa cum este deja la nivel 

internațional, spre colaborare, tuturor instituțiilor doritoare din domeniul sănătății 

(universități/institute/unități clinice etc., publice sau private), atunci când se pot găsi 

demersuri „win-win”. 

În acest context, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, declară că: „Sincer, simplu 

și direct spus, o universitate comprehensivă cu angajament global cum este UBB, membră în 

structuri în care este neobișnuit ca o universitate comprehensivă cu tradiție să nu aibă școală 

medicală,  nu-și poate permite în ziua de astăzi să nu aibă o componentă biomedicală, prin care 

https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health
https://eutopia-university.eu/


să abordeze teme de frontieră pentru specia/civilizația noastră și să atragă astfel 

resurse/granturi prin care să genereze cunoaștere exprimată în publicații/patente, în aplicații 

pentru sănătatea oamenilor și în educația din domeniu. În istoria sa, Universitatea noastră a 

avut se pare prima facultate medicală din țară în cadrul Universitas Claudiopolitana (secolul 

XVIII – vezi mai jos Actul de Fondare al Împărătesei Maria Tereza), continuată apoi în 

Universitatea maghiară (secolul XIX) și în Universitatea românească (secolul XX), statuile 

reprezentând „medicina” fiind încă pe frontispiciul și în holul UBB. După reforma comunistă 

din 1948, partea medicală a fost ruptă din Universitate și reorganizată independent. Este 

timpul să readucem și formal (nu doar ca prezență difuză – fie ea și relevantă) partea 

biomedicală în UBB – ne obligă istoria, prezentul și viitorul – și mă bucur că o facem cu suportul 

unora dintre cele mai bune școli medicale din lume.” În final, rectorul UBB adaugă: 

„Deocamdată, focalizarea noastră este pe partea avansată din domeniul biomedical/sănătății, 

și anume pe generarea de cunoaștere prin cercetare, diseminarea cunoașterii prin formare 

continuă și utilizarea cunoașterii prin aplicații/tehnologii inovative. În acest fel, vom întări 

prin forța academică a UBB, dedicată și acestei zone, profilul orașului și competitivitatea țării 

în domeniul biomedical, într-o logică „win-win”, în care câștigă și Universitatea și 

comunitatea/oamenii. Dezvoltările viitoare ale Programului UBBMed la alte niveluri/în alte 

zone depind de nevoile și contextul colaborărilor din țară și din structurile internaționale din 

care UBB face parte.” 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai 

veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din 

țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria 

universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în 

Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de 

mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se 

constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură 

academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate 

cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului 

internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 



UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-

class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a 

alianței universităților europene EUTOPIA. 

29 decembrie 2022 

UBB va găzdui o Catedră UNESCO în domeniul Schimbărilor Climatice și Dezvoltării Durabile 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Știința și 

Ingineria Mediului (FSIM), va găzdui din 2023 o Catedră UNESCO în domeniul Schimbărilor 

Climatice și Dezvoltării Durabile. O Catedră UNESCO se decide în urma unei analize/selecții 

de către UNESCO, prin care o instituție academică și UNESCO decid să realizeze un 

parteneriat pentru a genera cunoaștere și practică avansată în domenii strategice de interes 

comun. 

Scopul acestei Catedre în UBB este de a coagula într-un mod multi-/inter-/trans-

disciplinar activitățile educaționale, de cercetare avansată și de relație cu societatea ale UBB 

și partenerilor internaționali în domeniile strategice ale schimbărilor climatice și dezvoltării 

durabile. 

Decanul FSIM, lector univ. dr. Nicoale Ajtai, afirmă că „profilul complex al UBB va 

facilita dezvoltarea în cadrul Catedrei a unor abordări multi-/inter-trans-disciplinare, 

care să ajute în atingerea obiectivelor UNESCO privind dezvoltarea durabilă. Activitățile 

propuse de către Catedră includ dezvoltarea de programe educaționale formale și 

nonformale în domeniul schimbărilor climatice și dezvoltării durabile, concentrarea 

eforturilor de cercetare în domeniu prin noua infrastructură academică world-class 

ACTRIS și InfoBioNano4Health a UBB și acțiuni de implicare și conștientizare a mediului 

socio-economic în parteneriat cu UNESCO.” 

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, concluzionează că „probabil că miza 

majoră a civilizației umane acum este cea legată de schimbările climatice și de 

sustenabilitate. Dacă nu găsim soluțiile adecvate suntem la risc ca civilizație. Era 

absolut normal ca UBB, ca universitate globală, cu cercetare avansată în domeniu, să 

devină un actor relevant internațional, care caută soluții la această problemă.” 
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