
Deschiderea anului universitar 2014 – 2015 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi deschide miercuri, 1 octombrie 2014, porţile 

pentru anul universitar 2014 – 2015, în cele 12 facultăţi care îşi aşteaptă studenţii în cadrul 

festivităţilor de deschidere. 

Bobocii anului I se vor bucura de o săptămână întreagă dedicată lor - Săptămâna 

Bobocilor. Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul universităţii, alături de 

organizaţiile studenţeşti, îi vor primi pe studenţii anului I, în scopul inițierii, printr-o diversitate  

de activităţi ce le sunt adresate, în ceea ce înseamnă viaţa în universitate, campus şi oraş.  

Procesul de admitere 2014, prin diversitatea programelor de studii şi dinamica 

concurenţei, a confirmat încă odată statutul Universităţii Tehnice in Cluj-Napoca de universitate  

de top care răspunde atât prezentului cât, mai ales, viitorului. Prin calitatea serviciilor 

educaţionale şi produsul acestora – absolvenţii – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca își 

confirmă contribuția la dezvoltarea regională și naţională, continuând  afirmarea pe plan 

internaţional. 

 

Programul festivităţilor de deschidere pe facultăţi 

 

 Facultatea de Arhitectură – 1 octombrie 2014, ora 10, Amfiteatru, str. Observatorului, 

nr.72 

  Facultatea de Automatica si Calculatoare - 1 octombrie 2014, Amfiteatrul P03, str. 

George Bariţiu nr. 26, astfel: 

–  ora 9.00  specializarea Automatica si Informatică Aplicata 

–  ora 10.30 specializarea Calculatoare si Tehnologia Informatiei. 

 Facultatea de Constructii - 1 octombrie 2014, ora 10, Amfiteatrul B2, str. George Bariţiu, 

nr. 25 

 Facultatea de Constructii de Masini - 1 octombrie 2014, ora 10, Amfiteatrul A123, de pe 

B-dul Muncii, Nr. 103-105. 

 Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - 1 octombrie 

2014, str. George Baritiu, nr. 26-28, ora 9:00, astfel: 

– amfiteatrul 40: studentii cu numele incepand cu literele A-L; 

– amfiteatrul 41: studentii cu numele incepand cu literele M-Z. 

 Facultatea Ingineria Materialelor si a Mediului - 1 octombrie 2014, ora 10, Amfiteatrul 

A06, B-dul Muncii, Nr. 103-105. 

 Facultatea de Inginerie Electrica – 1 octombrie 2014, ora 12, Amfiteatrul P03, str. 

George Baritiu 26-28 

 Facultatea de Instalatii – 1 octombrie 2014, ora 10, in Aula Facultatii de Instalatii, B-dul 

21 Decembrie 1989, nr. 128-130 

 Facultatea de Mecanica - 1 octombrie 2014, ora 11, în Amfiteatrul A123, B-dul Muncii, 

Nr. 103-105. 

.  


