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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
 

Nr. 12 685/23.09.2022 
 

H O T Ă R Â R E 

privind nominalizarea Programelor de studii care vor fi revizuite în cadrul proiectului 
finanțat prin PNRR, „Digitalizare UBB: Dotarea cu infrastructură digitală în scop 

didactic și de cercetare (Digital HUBB)” 

 

Având în vedere: 
• Demararea implementării proiectului PNRR „Digitalizare UBB: Dotarea cu 

infrastructură digitală în scop didactic și de cercetare (Digital HUBB)” 
Componenta C15: Educație, Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru 
digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea 
acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, 

• Hotărârea nr. 10.922/31.08.2022 privind procedura pentru selecția specializărilor 
care vor beneficia de laborator în cadrul proiectului Digital HUBB finanțat prin 
PNRR, 

 
Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai reunit în ședința din data de 

23 septembrie 2022 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. În urma procedurii de selecție, se aprobă ca următoarele programe de studii să 
beneficieze de laborator în cadrul proiectului Digital HUBB finanțat prin PNRR: 

1. Biologie medicală – Facultatea de Biologie și Geologie, 
2. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate – Facultatea de Business, 
3. Chimie – Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, 
4. Antrenament și performanță sportivă – Facultatea de Educație Fizică și Sport, 
5. Fizică medicală – Facultatea de Fizică, 
6. Geomatică – Facultatea de Geografie, 
7. Informatică industrială – Facultatea de Inginerie (Reșița), 
8. Informatică (lb. engleză) – Facultatea de Matematică și Informatică, 
9. Psychology – Cognitive Science – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  
10. Administrație Europeană – Facultatea de Studii Europene, 
11. Ingineria mediului – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, 
12. Cinematografie, fotografie, media – Facultatea de Teatru și Film, 
13. Economie agroalimentară și a mediului – Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor, 
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14. Media digitală – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, 
15. Istorie – Facultatea de Istorie și Filosofie. 

 
Art. 2. Pentru implementarea proiectului Digital HUBB în conformitate cu prevederile 

cererii de finanțare, se au în vedere următoarele aspecte: 
 

• Fiecare program de studii va trebui actualizat prin revizuirea a cel puțin două 
discipline ale programului, cuprinzând revizuirea fișelor de discipline, prin 
includerea unor noi secvențe, revizuirea materialelor didactice, respectiv a modului 
de derulare a actului didactic, astfel încât să se utilizeze infrastructura digitală 
achiziționată în predare. 

• Pentru a susține procesul de digitalizare și de revizuire a disciplinelor din cadrul 
celor 15 programe de studii, fiecare program va beneficia de un laborator cu dotări 
specifice domeniului, care să ajute la creșterea competențelor digitale ale 
studenților. Fiecare facultate din cele de mai sus va trebui să nominalizeze un 
Coordonator Laborator. 

• Din cadrul fiecărui program de studii, se vor selecta câte 22 de studenți care vor 
finaliza activitățile de formare specifice (330 de studenți vor beneficia de un 
program de formare a competențelor digitale printr-un serviciu externalizat). În 
plus, din cadrul fiecărui program selectat, este necesar ca două cadre didactice să 
finalizeze activitățile de formare specifice. (Cele două cadre didactice trebuie să 
deruleze activități didactice în programul de studiu actualizat.) 
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