1945 - 1959
Universitati paralele

28 mai 1945
Prin decretul regal nr. 407, la Cluj se înﬁințează „pe data
de 1 iunie 1945, o universitate de stat cu predare în limba
maghiară, cu facultățile: Litere și Filosoﬁe, Drept și Economie politică, Științe, Medicină Umană”. Noua instituție va
primi numele de Universitatea „Bolyai”.

1945 - 1959
Universitatea românească din Cluj a suferit un profund
proces de transformare instituțională și a resursei umane,
ca urmare a aplicării politicilor instituite de către comuniști. Mulți profesori au fost epurați, s-au înﬁințat noi facultăți
și catedre prin reorganizarea celor vechi.

Marșul Aniversar Centenar UBB
(30 septembrie 2019)

Repere istorice

ianuarie 1948
Universitatea „Regele Ferdinand I” și-a schimbat numele
în Universitatea „Victor Babeș”.

din 1959

UBB WORLD-CLASS

Universitatea Babes-Bolyai
martie–iulie 1959
Are loc procesul de uniﬁcare a Universităţii
româneşti din Cluj cu Universitatea
maghiară. Noua instituţie va purta numele
de Universitatea Babeș-Bolyai și avea la
momentul creării ei șase facultăți: Facultatea de Matematică şi Fizică, Facultatea
de Chimie, Facultatea de Științe Naturale-Geograﬁe, Facultatea de Filologie,
Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de
Istorie și Filosoﬁe. Primul rector al Universității Babeș-Bolyai a fost profesorul
Constantin Daicoviciu (arheolog).

2011–2012
Universitatea Babeș-Bolyai este clasiﬁcată
drept „universitate de cercetare avansată și
educație” de către Ministerul Educației
Naționale din România.

2016
Se înﬁnțează Institutul STAR-UBB, cu scopul
de a asigura excelența și competitivitatea
academică internațională a Universității
Babeș-Bolyai.

2018
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
1970–1971
a primit oﬁcial statutul de universitate de 4
Universitatea Babeș-Bolyai avea cel mai stele (universitate de excelență la nivel intermare număr de studenți (14.438) și cadre național) în cadrul evaluării QS Star.
didactice (841) din România în perioada
regimului comunist.
2016–2019
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
mai 1992
s-a situat pe primul loc între universitățile
Apare prima Cartă de funcționare a Univer- din România, în cadrul metarankingurilor
sității Babeș-Bolyai, o premieră în comuni- universitare internaționale.
tatea academică din România.
2019–2020
1995
Universitatea Babeș-Bolyai a sărbătorit 100
Universitatea Babeș-Bolyai și-a reorganizat de ani de la refondarea sa ca universitate în
structura, introducând un învățământ pe cadrul Regatului României, după Marea
baze multiculturale. Astfel, au fost create Unire.
cele trei mari linii de studiu, pe criterii
lingvistice: linia de studiu română, linia de
studiu maghiară, linia de studiu germană.
din 2006
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca funcționează cu o structură de 21 de
facultăți, alături de numeroase centre și
institute de cercetare.
Contribuții WORLD-CLASS

https://www.ubbcluj.ro/ﬁles/UBB-world-class-academic-contributions.pdf

Material realizat de Direcția Comunicare și Relații Publice a UBB cu sprijinul Muzeului Universității Babeș-Bolyai,
al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” și al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

1581-1872
Structuri academice clujene

1618
Preliminarii
Iezuiții s-au reîntors la Cluj-Mănăștur unde, în
20 decembrie 1579
A fost inaugurată școala iezuită (catolică) următoarele decenii, au realizat o activitate
pedagogică de nivel mediu. Acest Gimnaziu
de la Cluj-Mănăștur.
Iezuit a reprezentat continuitatea între Colegiul Major Iezuit desﬁințat în 1605 și Academia
18 mai 1580
Ștefan Báthory, în calitate de rege al Iezuită înﬁințată în 1698.
Poloniei și principe al Transilvaniei, a emis
primul document de înﬁințare a Colegiului noiembrie 1698
Major Iezuit, care urma să aibă sediul în Activitatea didactică a fost continuată în Colegiorașul Cluj, în strada Lupilor (pe actuala ul Academic Iezuit (denumit Collegium Claudiostradă Kogălniceanu), în vechea mănăstire politanum sau Academia Claudiopolitana).
Academia clujeană a fost privită ca moștenitoara călugărilor franciscani.
ea de drept a Colegiului Major Iezuit. De asemenea, asociat universității, se reactivează și
12 mai 1581
Ștefan Báthory a emis la Vilna (Vilnius, azi Seminarul Iezuit sub numele de „Seminarul
în Lituania) diploma de fondare a Colegiului Sfântul Iosif”. Din 1742, Academia poartă
Major Iezuit din Cluj, ca instituţie echiva- numele Universitas Claudiopolitana.
lentă cu universităţile europene consacrate
ale epocii și care urma să confere titlurile 1753
universitare de baccalaureus, magister și Academia / Universitas Claudiopolitana a
doctor. Pentru a asigura baza materială a fost ridicată la rang de universitate imperială,
Colegiului, Ștefan Báthory a donat sub forma Colegiului Academic Universitar,
instituției importante domenii funciare. după modelul Universității din Viena. PredarPrimul rector al Colegiului a fost iezuitul ea se făcea în latină și în germană.
polonez Jacobus Wujek (Vangrovitius).
1774–1776
Limba de predare și învăţare era latina.
Universităţii i-au fost asociate o Facultate de
Drept (1774) și o Facultate de Medicină
1583
Alături de Colegiul Major Iezuit începe să (1775/1776).
funcţioneze și Seminarul catolic (Seminarium
Pontiﬁcium ac Regium). Diplomatul iezuit 1776
Antonio Possevino a fost cel care a organizat Colegiul Academic Universitar (Universitas
din punct de vedere pedagogic și administra- Claudiopolitana) din Cluj a trecut sub
tiv Seminarul – el este considerat părintele conducerea unui alt ordin catolic, cel Piarist,
după desﬁințarea ordinului iezuit în 1773.
spiritual al Universităţii Babeș-Bolyai.
octombrie 1606
Ordinul Iezuit a fost izgonit din Transilvania.

1776–1786
Cu patru facultăți superioare (Filosoﬁe, Teologie, Drept și Medicină), Universitas Claudiopolitana a atins maximum de dezvoltare
academică, similar cu cel al altor universități
europene.
1786
Universitas Claudiopolitana a fost transformată în Liceul Academic Regal (cu statut
semiuniversitar). În cadrul său au continuat
să existe trei specializări (catedre/facultăți/institute) distincte − ﬁlosoﬁe, drept şi medicină
-, teologia ﬁind mutată la Alba-Iulia (seminarul evoluând acolo până la nivel universitar,
ﬁind integrat apoi în UBB în 2007).
1800 - 1872
În Cluj au funcționat mai multe instituții de
învățământ mediu și superior (semiuniversitar): Liceul Academic Regal (Liceul Piarist),
Colegiul Reformat, Gimnaziul Unitarian.
Mulți dintre profesorii viitoarei Universități
clujene au predat inițial la aceste instituții de
învățământ.

1919-1945

1850
Catedra de Medicină a Liceului Academic
Regal s-a transformat în Institut Medico-Chirugical cu statut semiuniversitar, cu
predare în limba germană și apoi maghiară.
1863
Se reînﬁințează Academia Regală de Drept
din Cluj cu predare în limba maghiară.
Aceasta continuă tradiția învățământului
juridic local, întreruptă prin desﬁințarea
catedrei de drept din cadrul Liceului
Academic Regal în 1850.

Universitatea româneasca din Cluj
(Universitatea „Regele Ferdinand I”)

1872-1919

„Franz Josef”

Perioada învatamântului universitar
clujean în limba maghiara
(Universitatea „Franz Josef”)
septembrie - octombrie 1872
Prin legea nr. XIX, adoptată de Parlamentul
maghiar la 17 septembrie, şi sancționată de
împăratul Franz Josef la 12 octombrie, se
înﬁinţează Universitatea din Cluj (cu predare
în limba maghiară). Au fost create patru
facultăţi distincte: Facultatea de Drept și
Științe de Stat, Facultatea de Medicină,
Facultatea de Filosoﬁe, Litere și Istorie,
Facultatea de Matematică și Științe Naturale. Facultățile erau egale între ele și se
bucurau de autonomie internă. Primul
rector este profesorul Áron Berde de la
Facultatea de Drept, specialist în economie
și ﬁnanțe. Pe lângă cele patru facultăți mai
este creat și un Institut Pedagogic pentru
formarea profesorilor de gimnaziu, iar
Universitatea a încorporat cele două
instituții semiuniversitare preexistente:
Institutul Medico-Chirurgical și Academia
Regală de Drept din Cluj.
10–11 noiembrie 1872
Are loc învestirea autorităților universitare
și deschiderea cursurilor pentru studenți. În
primul semestru au fost înscriși la Universitatea clujeană 258 de studenți.
4 ianuarie 1881
Împăratul Franz Josef emite documentul
oﬁcial de întemeiere a Universității din Cluj
și acceptă ca această instituție să îi poarte
numele.
1893 - 1902
Se construiește clădirea centrală a Universității clujene. Având o suprafață de 4.226 m2,
imobilul a fost realizat după planurile
arhitectului Károly Meixner și construit de
antreprenorul Károly Reményik.

1906–1909
Se construiește clădirea Bibliotecii Centrale
Universitare din Cluj. (Biblioteca funcționa
din 1872, ea ﬁind înﬁințată odată cu Universitatea).
1872–1919
La Universitatea din Cluj au studiat peste
40.000 de studenți, din care 2635 români.
Dintre personalitățile românești care au
trecut pe la Universitatea „Franz Josef” din
Cluj trebuie să îi amintim pe: Iuliu Maniu
(Drept), Iuliu Hațieganu (Medicină), George
Coșbuc (Filosoﬁe), Vasile Meruțiu (Științe
Naturale).

Complexu
l clin
(sfârșitul icilor universitare
secolului
cl
al XIX-lea ujene
)

12 septembrie 1919
Prin decretul regal nr. 4090, semnat de
regele Ferdinand I al României, s-a decis că
„Universitatea maghiară din Cluj se transformă pe ziua de 1 octombrie 1919 în
Universitate românească”. Noua instituție
avea în componență patru facultăți: Drept,
Medicină, Științe, Litere și Filosoﬁe. Profesorul Sextil Pușcariu, lingvist de la Facultatea
de Litere, este ales primul rector român. În
semestrul întâi Universitatea a avut 1871
de studenți, iar în semestrul al doilea 2182
de studenți.
Unul dintre cele mai importante studii
privind posibilitatea reorganizării Universității din Cluj a fost elaborat de Vasile Pârvan
(arheolog și istoric) și s-a intitulat „Universitatea națională a Daciei Superioare – Păreri
propuse Marelui Sfat Național al românilor
din Ardeal, Banat și Țara Ungurească”.
3 noiembrie 1919
Vasile Pârvan a susținut prelegerea inaugurală „Datoria vieții noastre”, prima prelegere
în limba română rostită la noua universitate.
1919 - 1940
Printre profesorii de seamă ai universității
clujene se numără savanții Emil Racoviță

(director al Institutului de Speologie), Alexandru
Borza (director al Grădinii Botanice), Petre
Sergescu (matematician și istoric al științei),
Ioan Lupaș și Silviu Dragomir (istorici), Florian
Ștefănescu-Goangă (psiholog), George Spacu
(chimist), Lucian Blaga (ﬁlosof și scriitor),
Victor Papilian (medic).

1927
Universitatea din Cluj adoptă oﬁcial numele
regelui Ferdinand I. Între anii 1927-1948,
universitatea clujeană se va numi Universitatea „Regele Ferdinand I”.

iunie 1937
Se inaugurează clădirea Colegiului Academic
clujean, în prezența regelui Carol al II-lea al
României.
august–septembrie 1940
Ca urmare a dictatului de la Viena, Universitatea din Cluj se va refugia la Timișoara
(Facultatea de Științe) și Sibiu (Facultățile de
Litere, Drept și Medicină).
1940–1945
În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Universitatea „Regele Ferdinand I” își
desfășoară activitatea fără întrerupere la
Sibiu și Timișoara. În oraşul Cluj, autoritățile
maghiare au redeschis Universitatea „Franz
Josef”, cu predare în limba maghiară.
mai–iunie 1945
Universitatea „Regele Ferdinand I” se
întoarce din nou la Cluj, reintrându-și pe
deplin în drepturi.

