
  
 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

 
 

În perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2022, Centrul de Consiliere şi Orientare 
în Carieră al UTC-N, a organizat a zecea ediţie a evenimentului „Săptămâna Bobocilor”. 

Evenimentul a fost dedicat studenţilor UTC-N din anul întâi, fiind gândit în așa 
fel încât să le ofere sprijin acestora în familiarizarea cu cele mai importante aspecte ale 
vieții de student. Prin urmare, activitățile au fost grupate pe 3 teme de interes: 

1. Cunoaște-ți facultatea 
2. Cunoaște-ți colegii, universitatea și orașul 
3. Descoperă resursele de sprijin pentru studenții UTCN 



 

 

 
 

 

Cunoaște-ți facultatea 

• INFOBOBOC - Întreabă prorectorul didactic  

 
În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0354 „Măsuri de echitate și incluziune a tinerilor pentru 

favorizarea reușitei, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (MenToR)”, au fost organizate în 

fiecare miercuri din luna septembrie întâlniri online pentru bobocii UTC-N. Aceștia au putut adresa 

întrebările pe care le aveau legate de viața de student și au primit răspunsuri din partea domnului 

prorector didactic conf. dr. ing. Iuliu-Ștefăniță Guțiu și a domnului director-general administrativ 

Cornel Mureșan. Întâlnirile au atras peste 1000 de participanți, după cum urmează: 

14 septembrie 2022 – 490 participanți 

21 septembrie 2022 – 585 participanți 

28 septembrie 2022 – 169 participanți 

• Ora de dirigenție 

Începutul anului universitar 2022-2023 a fost marcat prin festivitatea de deschidere 

organizată de către fiecare facultate. Cu ajutorul colegilor consilieri de carieră din fiecare facultate, 

această festivitate a fost însoțită și de organizarea „Orei de dirigenție” în cadrul căreia studenţii din 

anul întâi s-au întâlnit cu consilierii de studii și cu reprezentanţi ai facultăţilor. Prezentăm mai jos 

orarul acestor întâlniri: 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism – 3 

octombrie, ora 12.00, atelierul anului I, et. 3, 

clădirea CFDP, str. Observatorului nr.72 

Facultatea de Automatică și Calculatoare – 

30 septembrie, ora 11:00, Cinema ”Florin 

Piersic”, P-ța Mihai Viteazu 11-13 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, 

Mecatronică și Mecanică – 3 octombrie, ora 

11:45, Aula Centenar, b-dul. Muncii nr. 103-

105 

Facultatea de Construcții – 3 octombrie, 

Cluj-Napoca, str. Barițiu nr. 25 



 

 

 
 

 

Inginerie civilă – Seria A – ora 10:00, 

Amfiteatrul C/II 

Inginerie civilă – Seria B – ora 10:00, Aula 

"TERTEA" 

Inginerie civilă – Seria C – ora 11:00, 

Amfiteatrul B/II 

Măsurători terestre și cadastru – ora 11:00, 

Amfiteatrul C/II 

Inginerie și management în construcții – ora 

11:00, Aula "TERTEA" 

Inginerie civilă CUNBM – ora 11:00, 

Laboratorul "LabCon", Baia Mare, str. Dr. V. 

Babeș nr. 62A 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații 

și Tehnologia Informației – 30 septembrie, 

imediat după Deschiderea festivă de la ora 

11:00, Str. George Barițiu, nr. 26-28 

-amfiteatrul P03 - studenții cu nume cu 

inițiala între A și N 

-amfiteatrul 359 - studenții cu nume cu 

inițiala între O și Z. 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a 

Mediului – 3 octombrie, ora 11:00, B-dul. 

Muncii nr. 103-105 

- Ingineria Materialelor – sala E114; 

- Ingineria Mediului – sala M14; 

Facultatea de Ingineria Instalațiilor – 3 

octombrie, ora 12:45, în Aula facultății, Bd. 21 

Decembrie 1989, nr. 128-130 

Facultatea de Inginerie Electrică – 3 

octombrie, ora 11:00, sala P03, str. G. Barițiu, 

nr. 26-28 

Facultatea de Inginerie Industriala, 

Robotică și Mangementul Producției – 3 

octombrie, ora 11.00, B-dul. Muncii nr. 103-

105 

- Robotică – Aula Centenar; 

- Inginerie Industrială – Sala A113; 

- Inginerie Economică Industrială – Sala A120. 

• Curs de studenție 

Ca o continuare a „orei de dirigenție”, bobocii au avut, de asemenea, ocazia de a se întâlni cu 

colegii lor din ani mai mari și a afla mai multe informații utile pentru noua lor viață de student în 

cadrul „Cursurilor de studenție”. Prezentăm în continuare orarul acestor întâlniri: 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism – 3 

octombrie, ora 11.00, atelierul anului I, et. 3, 

clădirea CFDP, str. Observatorului nr.72 

Facultatea de Automatică și Calculatoare – 

30 septembrie, ora 13:00, SALA P03, str. 

George Barițiu, nr. 26-28 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, 

Mecatronică și Mecanică – B-dul. Muncii nr. 

103-105 

– 5 octombrie, specializările AR și ITT - ora 

14:00, sala de Consiliu (A13); 

– 6 octombrie - specializările MTR și IM - 

ora 14:00, sala de Consiliu (A13); 

Facultatea de Construcții – 3 octombrie, 

Cluj-Napoca, str. Barițiu nr. 25 

Inginerie civilă - Seria A – ora 10:00, 

Amfiteatrul C/II 

Inginerie civilă - Seria B – ora 10:00, Aula 

"TERTEA" 

Inginerie civilă – Seria C – ora 11:00, 

Amfiteatrul B/II 

Măsurători terestre și cadastru – ora 11:00, 

Amfiteatrul C/II 

Inginerie și management în construcții – ora 

11:00, Aula "TERTEA" 



 

 

 
 

 

Inginerie civilă CUNBM – ora 11:00, 

Laboratorul "LabCon", Baia Mare, str. Dr. V. 

Babeș nr. 62A 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații 

și Tehnologia Informației 

- 3 octombrie, seria engleză - ora 8:00, sala 

359 

- 3 octombrie, seria A - ora 10:00, sala 41 

- 4 octombrie, seria B - ora 10:00, sala 41 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a 

Mediului – 4 octombrie 

- Ingineria Materialelor - ora 10:00, sala M14; 

- Ingineria Mediului - ora 10:00, sala M03; 

Facultatea de Ingineria Instalațiilor – 3 

octombrie, ora 13:15, în Aula facultății, Bd 21 

Decembrie 1989, nr. 128-130 

Facultatea de Inginerie Electrică – 5 

octombrie, ora 19:00, sala de lectură din 

Căminul 3, Campus Observator 

Facultatea de Inginerie Industriala, 

Robotică și Mangementul Producției – 3 

octombrie, ora 11.30 

- Robotică – Aula Centenar; 

- Inginerie Industrială – Sala A113; 

- Inginerie Economică Industrială – Sala A120; 

    

   



 

 

 
 

 

Cunoaște-ți colegii, universitatea și orașul 

• Treasure Hunt Boboci UTCN 2022  

 
Cu gândul că de cele mai multe ori primul an de facultate este ca un labirint printre oameni 

noi, într-un oraș necunoscut și un vocabular cu totul nefamiliar, am organizat pentru boboci un 

Treasure Hunt care a avut scopul să le faciliteze acestora navigarea tuturor aceste elemente. 

Competiția s-a desfășurat între 29 septembrie – 4 octombrie și s-au înscris în aceasta peste 350 

studenți, din 10 facultăți ale UTC-N după cum urmează: 

 
Aceștia au avut de strâns cât mai multe puncte prin realizarea mai multor sarcini (provocări) 

care au presupus, printre altele, identificarea unor locații din oraș sau ale UTCN, participarea la 



 

 

 
 

 

evenimente dedicate lor și colaborarea atât în echipele din care au făcut parte, cât și cu celelalte 

echipe din concurs. Un raport mai detaliat al activității va fi publicat pe https://www.utcluj.ro/ococ/. 

 

 

https://www.utcluj.ro/ococ/


 

 

 
 

 

  

 

  

 

În urma celor 6 zile în care participanții s-au întrecut să obțină cât mai multe puncte din 

realizarea provocărilor lansate de noi, s-au calificat la proba de departajare 5 echipe în Cluj-Napoca, 

respectiv, 4 echipe în Baia Mare. Proba de departajare a constat în rezolvarea cât mai corectă și cât 

mai rapidă a unui quiz cu tema UTC-N. Clasamentele finale au fost afișate pe paginile de Facebook 

Consiliere Universitatea Tehnica și Consiliere in Cariera CUNBM. 

https://www.facebook.com/consiliereuniversitateatehnica
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063854983680


 

 

 
 

 

Feedback: Ce mi-a plăcut la concurs? 
„Competitivitatea sănătoasă. Aceasta a stat la baza motivației noastre, dorința de a realiza 

provocările cât de complet și în timp util. Atât noi cât și alte echipe am fost mai mult decât bucuroși să 

colaborăm, fie de a realiza o provocare sau doar de a da direcții. 

Descoperirea punctelor importante ale UTCN-ului și, totodată, ale orașului. Pentru un boboc, 

este important să știi cu ușurință de unde să cumperi/ împrumuți o carte sau să predai actele. 

Cel mai și cel mai mult am adorat echipa. Oameni foarte faini, cu interese comune și cu care 

mă întâlnesc cu drag pe stradă sau la cursuri.” 

 

• Drumeție/ hiking în pădurea Făget  

Duminică, pe 2 octombrie 2022, am organizat o tură de drumeție dedicată bobocilor prin 

pădurea Făget. Alături de 24 de studenți și 2 căței, ne-am întâlnit în stația de tramvai Clăbucet din 

cartierul Mănăștur, am urcat în pădure pe lângă baza sportivă „Unirea” și am urmat o parte din 

traseul marcat cu banda roșie. Ne-am coborât de pe acesta până la izvorul Sfântul Ioan, iar apoi am 

mers mai departe pe traseul marcat cu triunghi roșu și ne-am întors pe cel marcat cu cruce albastră. 

Tura a durat aprox. 4 ore. Mai jos puteți vedea proveniența studenților înscriși la activitate. 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

 

  
 

• Sing to me lights out with OSUT  

• Movie night with OSUT  

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT) au contribuit la 

programul Săptămânii Bobocilor prin organizarea, în data de 3 octombrie 2022, a unei seri de folk, 

urmată de vizionarea unui film în Campusul studențesc Observator. 

  



 

 

 
 

 

Descoperă resursele de sprijin pentru studenții UTCN 

• COFFEE GAMES @CeSTI  

În datele de 29 -30 septembrie și 3 - 4 octombrie 2022, am deschis Centrul de Studii și 

Învățare (CeSTI) pentru boboci ca spațiu disponibil în care aceștia să participe la jocuri de dezvoltare 

personală și activități de grup cu alți studenți. De la intrare, noii studenți au fost întâmpinați cu 

baloane cu heliu pe care i-am invitat să-și scrie gândurile, dorințele și aspirațiile pentru următorii ani 

din viața lor. 

  

  

  



 

 

 
 

 

   

   
 

• Studenția tips&tricks  
În data de 29 septembrie, am facilitat pentru „boboci” un atelier online în care să putem 

împărtăși unii cu ceilalți informații utile și prețioase despre studenție, să identificăm acele resurse 

care i-ar putea ajuta pe aceștia să facă față noilor provocări pe care le vor întâmpina. 



 

 

 
 

 

  
 

• Cum înveți la universitate?  

Pentru că nu e niciodată prea devreme să te apuci de învățat, în data de 30 septembrie, am 

susținut un al doilea atelier online despre diferite strategii de învățare care le-ar putea fi de folos 

studenților nou-sosiți în universitate. Am discutat despre procrastinare, motivație, luat de notițe la 

cursuri, emoții și gânduri. 

  
 


