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In perioada 26 septembrie - 8 octombrie 2013 Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră
al UTC-N, cu sprijinul conducerii universităţii noastre, al facultăţilor, al organizaţiilor studenţilor,
al Clubului Cultural Studenţesc, al Serviciului de Relaţii Comunitare şi Turism din cadrul
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, al companiilor Microsoft şi SupremOffice, a organizat prima
ediţie a evenimentului: "Săptămâna Bobocilor". Acest eveniment a fost dedicat studenţilor UTCN din anul I şi a avut ca obiectiv integrarea "bobocilor" în viaţa universitară şi familiarizarea lor
cu oraşul, campusul universitar şi mediul academic.
"Săptămâna Bobocilor" a cuprins un număr mare de activităţi, cu teme variate: activităţi
de informare şi consiliere, dialoguri deschise cu profesorii şi studenţii din anii mai mari, concurs
de fotografie, activităţi sociale, culturale şi sportive.

26 septembrie - 3 octombrie 2013
● InfoBoboc - Puncte de informare (amplasate în holurile căminelor studenţeşti şi ale facultăţilor)
Punctele de informare InfoBoboc au fost vizitate de sute de studenţi UTC-N din anul I pentru a
primi informaţii cu privire la:
- Calendarul Săptămânii Bobocilor şi regulamentul concursului de fotografie
- Structura site-ului UTC-N/facultate.
- Informaţii despre: partea didactică, regulament ECTS, regulament burse, regulament de cămin,
regulament de taxe, orar
- Informaţii despre cazarea în căminele studenţeşti
- Informaţii despre clădirile UTC-N (Săli de curs, laboratoare, seminarii, cantină, bibliotecă, etc)
- Inţelegerea şi descifrarea orarului;
- Condiţiile în care se pot obţine diferite reduceri de taxe
- Oficiulul de Consiliere şi Orientare în Cariera şi rolul lui
- Campusurile UTC-N
- Deschiderea festivă a anului universitar 2013-2014: locaţie, ora
- Structura anului universitar
- Organizarea universităţii şi a facultăţilor
- Cluburile culturale şi sportive ale UTC-N
- Organizaţii studenţeşti

30 septembrie - 6 octombrie 2013
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● Concurs Foto cu tema "Bobocii UTC-N"
Concursul Foto s-a desfăşurat pe Facebook şi s-a adresat tuturor studenţilor din UTC-N. Au fost
înscrise în concurs 24 de fotografii care au surprins imagini din primele zile de studenţie ale "bobocilor".
Cele mai bune cinci fotografii au fost premiate: premiul 1- tableta Samsung+produse personalizate UTCN, premiul 2 - Hard Disk extern+produse personalizate UTC-N, premiul 3 - Ipod+produse personalizate
UTC-N, 2 premii speciale constând în produse personalizate UTC-N. Juriul care a acordat punctaje
fotografiile prezente în concurs a fost alcatuit din 5 membri şi a beneficiat de prezenţa unor specialişti în
domeniu de la Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi fotografi profesionişti.
Locul I
"Sunt boboc şi-mi şade bine!"
Autor: Ecaterina Maria Bindea

Locul III
"Small step for big dreams"
Autor: Monica Gagiu

Locul II
"New Home!"
Autor: Anamaria Sovre

Premiul special pentru cele mai multe like-uri
"Universitatea Tehnică"
"Nu ţinem cont de imposibil … noi îl obţinem"
Autor: Mihai Pop

Premiul special
"Competiţie baschet"
Autor: Lucian Anghel

30 septembrie 2013
● Ora de dirigenţie - Dialog deschis cu profesorii
După festivitatea de deschidere a anului universitar 2013-2014, organizată în cadrul fiecărei
facultăţi, studenţii din anul I s-au întâlnit cu tutorii de an, reprezentanţi ai facultăţilor şi reprezentanţi ai
studenţilor , ocazie cu care au primit informaţii cu privire la:
- Activităţile organizate în cadrul Săptămânii Bobocilor
- Existenţa punctelor de informare InfoBoboc în holurile facultăţilor
- Lansarea concursului de fotografie şi o scurtă descriere a regulamentului+premii
- Organizarea unei tombole pentru participanţii la activităţie: cursul de studenţie, activităţi culturale şi,
competiţii sportive.
- Importanţa şi rolul tutorilor de an (profesori)
- Structura site-ului UTC-N/facultate; unde gasesc informaţii despre: partea didactică, regulament ECTS,
regulament burse, regulament de cămin, regulament de taxe
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1;2 ;7 octombrie 2013
● Curs de studenţie - Întâlnire cu studenţii din anii mai mari
La sediile facultăţilor au avut loc întâlniri ale studenţilor din anul I cu studenţii din anii mai mari,
discuţiile avand ca temă:
- Prezentarea universităţii
- Prezentarea facultătii din care fac parte
- Prezentarea specializărilor din facultate, plane de învăţământ şi fişele de disciplină de pe site-ul
facultăţii
- Prezentarea structurii site-ului UTC-N/facultate; unde gasesc informaţii despre: partea didactică,
regulament ECTS, regulament burse, regulament de cămin, regulament de taxe
- Contracte de studii
- Importanţa alegerii unui sef de grupă/an şi rolul acestuia: programare examene în sesiune, menţinerea
legăturii cu conducerea universităţii (facultăţii)/cadrele didactice/tutorii de an etc
- Sesiunea: când începe, cum se desfăşoară, când se termină; cum se face programarea examenelor
- Rolul creditelor şi cât de importante sunt
- Înţelegerea şi descifrarea orarului
- Discuţii privind modul în care trebuie abordat procesul de învăţare: importanţa participării la curs,
seminarii, laboratoare etc
- Condiţiile în care se pot recupera absenţele de la orele de laborator, importanţa notei primite la orele
de laborator/seminar (procent din nota finală)
- Abordarea cu seriozitate a examenelor în sesiunea principală
- Împortanţa obţinerii statutului de integralist: facilităţi obţinute de integralişti (burse, tabere, etc)
- Modul în care se pot susţine examenele în sesiunea de restanţe: taxe (unde se plătesc taxele, termen
de plată etc), programări sesiuni de restanţe, sesiuni speciale, etc
- Condiţiile în care se pot obţine diferite reduceri de taxe
- Modul în care se pot procura cărţi de la Biblioteca UTCN
- Existenta Librăriei UTCN
- Existenţa Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră şi rolul lui
- Locaţii de petrecere a timpului liber, de la distracţie pâna la cultură
- Promovarea cardurilor care ofera facilităţi studenţilor şi cum le pot achizitiona
- Prezentarea campusurilor
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● Spectacol de divertisment (ora 2000, Cantina din Complexul Studenţesc Mărăşti)
Un număr de aproximativ 40 studenţi au participat la spectacolul susţinut de:
Ansamblul folcloric studenţesc “ROMẬNAŞUL”
Trupa de umor “Brigada BUM”
Formaţia de dans “NOVA”
Compania de “TANGO” Cluj cu Ioana Lascu şi Horia Pop

3 Octombrie 2013
● Seara de teatru:Teatrul studenţesc "Gaudeamus" ( ora 2000-Clubul Cultural Studenţesc din
Observator)

Studenţii care au fost prezenţi în sala Clubului Cultural Studenţesc din Observator (aproximativ
20 studenţi), au vizionat piesa de teatru “Edith Piaf” cu Anca Lăcusteanu, Scenariul şi Regia artistică
Sorin Misirianţu.
Cu această ocazie au fost distribuite studenţilor bilete de tombolă.
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4-5 Octombrie 2013
● Competiţii sportive "Boboci în mişcare"
Cu sprijinul Colectivului de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UTC-N au fost organizate
competiţii de fotbal şi baschet, la care au luat parte doar studenţi din anul I.
In data de 4 octombrie 2013, pe terenul sintetic de sport din Observator, a avut loc o competiţie
de fotbal la care au participat 60 de studenţi iar în data de 5 octombrie, în sala de sport de pe B-dul
Muncii 103-105, a fost organizată o competiţie de baschet la care au participat 28 de studenţi.
Echipele campioane au fost premiate în cadrul Spectacolului de Gală din data de 8 octombrie
2013, premiile constând în produse personalizate UTC-N.

4 Octombrie 2013
● Spectacolul "Ritmuri studenţeşti" (ora 1900 - Clubul Cultural Studenţesc din Observator)
Un număr de aproximativ 40 studenţi au participat la spectacolul susţinut de:
Ansamblul folcloric studenţesc “ROMÂNAŞUL”
Trupa de umor “Brigada BUM”
Cenaclul folk “OBSERVATOR”
Formaţia de dans “NOVA”
Compania de “TANGO” Cluj
Trupa de Break dance “INFINIT SKILLS”
Cu această ocazie au fost distribuite studenţilor bilete de tombolă.
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8 Octombrie 2013
● Spectacol de Gală - Premierea câştigătorilor Concursului Foto şi campionilor
Competiţiilor sportive, Tombola Bobocilor, înmânarea unor diplomelor de onoare colaboratorilor
OCOC, lansare de lampioane (ora 2000, Clubul Cultural Studenţesc din Observator)
Această activitate s-a bucurat de participarea unui număr foarte mare de studenţi şi reprezentanţi
ai conducerii universităţii noastre. Peste 150 de studenti au vizionat spectacolul susţinut de:
Ansamblul folcloric studenţesc “ROMÂNAŞUL”
Trupa de umor “Brigada BUM”
Formaţia de dans “NOVA”
Compania de “TANGO” Cluj
Trupa de Break dance “INFINIT SKILLS”
Cu această ocazie au fost premiaţi câştigătorii Concursului de fotografie şi campionii competiţiilor
sportive.
Totodată a fost organizată şi "Tombola Bobocilor", pentru toţi participantii la activităţie organizate
în cadrul acestui eveniment "Săptămânii Bobocilor". Au fost o acordate 30 premii în cadrul tombolei, câte
10 premii pentru fiecare activitate: sportivă, culturală şi curs de studenţie. Premiile pentru tombolă au
constat în produse personalizate UTC-N.
In cadrul acestui spectacol, au fost înmânate, din partea Oficiului de Consiliere şi Orientare în
Carieră, diplome de onoare tuturor departamentelor, facultăţilor şi organizaţiilor studenţeşti, pentru
colaborare şi ajutorul acordat în organizarea evenimentului "Săptămâna Bobocilor".
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Fotografiile înscrise în concurs
Sunt Boboc şi-mi şade bine!

Nu ţinem cont de imposibil...
noi il obţinem

Boboc confuz şi
nedumerit

Adevaraţii boboci merg
la Salina

Oct 1 al 1:51 pm

New home

Pregătire "morală" în
Săptămâna Bobocilor

Competiţie baschet

Reuniune 12A

Small step for big dreams

Ne-am adunat la o "minciună"

Miscarea unui punct material

Cum vii şi cum pleci

Camera 402

Şăful! Rabă, Fetele de la Căpâlna,
Ansamblul Românaşul, Bobocii 2013

Bobocii îşi iau primele cursuri

Bobocii şi orarul

8

Viitor inginer

Inceput de facultate la Zalău
2 studenţi, 2 cafele, 2 bănci, o
carte şi ... un top de hârtie

7 ani boboc...

Ne placee în cămin!!!

Bancă pe Cetăţuie

Cluj-Napoca de pe Cetăţuie
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No hai!
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Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră

REGULAMENTUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE
„Boboci în mişcare”
din cadrul evenimentului „Săptămâna Bobocilor”
1. Elemente organizatorice
1.1 – Organizatori
Competiţiile sportive sunt activităţi din cadrul evenimentului „Săptămâna Bobocilor”, organizat
de către Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră (OCOC) al UTC-N, cu sprijinul Colectivului
de Educaţie Fizică şi Sport al UTC-N şi al organizaţiilor studenţeşti: ASA, ASIEM, ASFIC, BEST,
OSSIM, OSUT.
1.2 – Participanţii
Echipele participante vor fi constituite doar din studenţii anului I (an universitar 2013-2014)
„boboci”, şi vor fi selecţionate aleator pe baza înscrierilor individuale.
Tabelul nominal pentru înscrieri va cuprinde următoarele câmpuri:
1. Numele şi prenumele jucătorului;
2. Facultatea de care aparţine şi secţia;
3. Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail);
4. Competiţia la care participă
Jucătorii au obligaţia să deţină asupra lor la toate competiţiile carnetul de student (daca îl primesc
de la facultate) sau cartea de identitate, cu care vor proba identitatea în caz de contestaţie.
1.3 – Înscrierea participanţilor
Participanţii se vor putea înscrie la activităţile sportive astfel:
- prin mesaj pe adresa oficială de Facebook a Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră
(„Consiliere Universitatea Tehnică” - https://www.facebook.com/ococ.cluj?fref=ts) sau prin e-mail la
adresa office.ococ@ococ.utcluj.ro, până în 03.10.2013, ora 2400.
- la punctele de informare InfoBoboc de la sediile facultăţilor, între orele 900-1400, până inclusiv în
data de 03.10.2013.
2 – Regulament de desfăşurare:
2.1. – Competiţii
Se vor organiza următoarele competiţii:
● 04.10.13 – Volei pe teren redus - între orele 1100-1600.
● 04.10.13 – Fotbal – între orele 1100-1600.
● 05.10.13 – Baschet – între orele 1100-1600.
2.2. – Terenul de joc
Terenul de joc pe care se dispută meciurile de fotbal “Bobocii în mişcare” este cel din incinta
campusului Observator ( Str. Observatorului, nr.34, Cartierul Zorilor).
Sala de sport unde se vor disputa meciurile de volei şi baschet este cea din cadrul clădirii
UTC-N de pe B-dul Muncii nr.103-105.
2.3. – Numărul jucătorilor
Pe raportul de joc se vor înscrie maxim 6 jucători pentru fotbal, 5 jucători pentru baschet şi 4
jucători pentru volei.
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2.4. – Echipamentul jucătorilor
Toţi participanţii au obligaţia să se prezinte la acest eveniment cu echipament/îmbăcăminte şi
încălţăminte sport.
Pentru delimitarea jucătorilor dintr-o echipă se vor folosi maieurile date în folosinţă de
organizatori în timpul jocului.
2.5. – Arbitraj
Arbitrajul va fi asigurat de organizatori.
2.6. – Durata de joc
Durata unei reprize ( atât la meciurile de fotbal cât şi la cele de basket) va fi de 20 minute, iar
pauza de 5 minute. La volei se vor juca 2 din 3 seturi (seturi scurte).
3 – Condiţii de clasament
Criterii de departajare în grupe: câştigătoarea partidei va merge mai departe, iar în caz de
egalitate, se organizează 3 lovituri de penalty (fotbal) sau lovituri libere (baschet).
4 – PREMII
Membrii echipei clasate pe locul I vor fi premiaţi în cadrul Spectacolului de Gală din data de
08.10.2013 la Clubul Cultural Studenţesc din Observator.

Cluj-Napoca, 27 septembrie 2013
Organizatorii
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Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră

REGULAMENTUL CONCURSULUI FOTO
“Bobocii UTC-N 2013”
din cadrul evenimentului „Săptămâna Bobocilor”

1. Organizatorul şi scopul regulamentului oficial al concursului
1.1. Concursului foto “Bobocii UTC-N 2013” este organizat în cadrul evenimentului „Săptămâna
Bobocilor”, de către Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră (OCOC) al UTC-N, cu sprijinul
organizaţiilor studenţeşti: ASA, ASIEM, ASFIC, BEST, OSSIM, OSUT.
1.2. Scopul acestui Regulament este de a stabili condiţiile de participare la concurs şi modul de
acordare a premiilor.
2. Durata concursului, aria de desfăşurare şi dreptul de participare la concurs
Concursul are loc în cadrul evenimentului "Săptămâna bobocilor" (30 septembrie - 8 octombrie
2013), fiind destinat studenţilor UTC-N.
3. Modul de desfăşurare a concursului
3.1. Participanţii la concurs pot fi toţi studenţii UTC-N.
3.2. Participanţii vor realiza fotografii care să surprindă momente din viaţa universitară a studenţilor
UTC-N din anul I, pe parcursul desfăşurării evenimentului "Săptămâna Bobocilor".
3.3. Concursul se va derula pe pagina Facebook a Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră.
3.4. Pentru participare, se va proceda astfel:
- Se va adăuga la Prieteni pe Facebook pagina “Consiliere Universitatea Tehnică”.
- Participantul va posta fotografia pentru concurs pe pagina sa de Facebook, în orice
album, şi va eticheta (Tag) “Consiliere Universitatea Tehnică” pe fotografie.
3.5. Fiecare participant poate posta o singură fotografie.
3.6. Participanţii care vor posta mai mult de o fotografie vor fi descalificaţi.
3.7. Fotografiile vor fi înscrise în concurs începând din data de 30 septembrie 2013, până în data de
6 octombrie, ora 1200.
3.8. Pagina Facebook “Consiliere Universitatea Tehnică” va fi moderată, iar Organzatorii vor
elimina fotografiile care nu respectă tema concursului.
3.9. Pentru calificarea în concurs, fiecare fotografie trebuie să cumuleze minimum 30 de like-uri,
până în data de 6 octombrie, ora 2400.
3.10. Fotografiile care intră în selecţia finală vor fi jurizate de un comitet format din cinci membri
(având cel puţin un reprezentant al studenţilor) care va lua în considerare: respectarea temei,
originalitatea ideii, reprezentativitatea şi calitatea fotografiei.
3.11. Jurizarea va avea loc în data de 7 octombrie 2013, iar câştigătorii vor fi anunţaţi prin mesaj pe
Facebook, imediat dupa finalizarea jurizării.
4. Premii
4.1. Premiile acordate în cadrul concursului foto “Bobocii UTC-N 2013” vor consta în:
Premiul I: Tabletă
Premiul II: Hard Disk extern
Premiul III: iPod shuffle
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4.2. Un premiu suplimentar va consta în produse personalizate UTC-N. Acesta va fi acordat pentru
fotografia care cumulează cel mai mare număr de like-uri până în data de 6 octombrie, ora 2400.
4.3. Premiera se va face în cadrul Spectacolului de Gală din data de 08.10.2013 la Clubul Cultural
Studenţesc din Observator.
5. Validarea câştigătorilor
5.1. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi va descalifica pe
cei a căror activitate în cadrul concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare
atrage după sine eliminarea din concurs a participantului în cauză.
5.2. Pentru revendicarea premiului, câştigătorul trebuie să răspundă până la data de 7 octombrie ora
2400 la mesajul trimis pe Facebook de Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră. Validarea
fiecărui căştigător se va face pe baza actului de identitate şi a carnetului de student UTC-N.
5.3. Dacă un premiu nu este revendicat, acesta va fi acordat următorului student UTC-N din lista de
clasament a concursului. În această situaţie, căştigătorul va fi anunţat prin mesaj pe Facebook în
data de 8 octombrie 2013.
6. Protectia datelor personale
6.1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul va face publice numele câştigătorilor şi
premiile acordate în cadrul acestui concurs. Lista căştigătorilor va fi afişată la sediul Oficiului de
Consiliere şi Orientare în Carieră.
6.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor
personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze
confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ căştigătorilor la prezentul concurs şi să le
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
7. Dispozitii finale
7.1. Prin participarea la acest concurs, studenţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.
7.2. Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de
către participanţi sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs şi
care se află în afara culpei organizatorilor.
7.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulamentul, cu menţiunea că eventualele
modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a
intra în vigoare.

Cluj-Napoca, 27 septembrie 2013
Organizatorul

20

