
 

 

 
 
 
 
          Cluj-Napoca 
            26 septembrie 2016 
 
 

Comunicat de presă 
 
 

Săptămâna Bobocilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca! 
 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi întâmpină studenţii boboci ai anului I, cu o 
săptămâna specială, care se va desfăşura la începutul anului universitar 2016-2017. 

Proiectul ”Săptămâna Bobocilor” este organizat și implementat de către Oficiul de 
Consiliere și Orientare în Carieră al UTCN, alături de parteneri din rândul organizațiilor 
studențesti și al altor ONG-uri locale din mediul de afaceri și din administrația locală.   

”Săptămâna Bobocilor” a debutat astăzi, 26 septembrie 2016 prin instalarea punctelor 
de informare “Info Boboc”, amplasate în holurile căminelor studenţeşti. Proiectul cuprinde 
activităţi şi manifestări în care studenții anului I sunt implicați, scopul fiind integrarea lor  în 
viaţa universitară şi familiarizarea cu oraşul, campusul universitar şi mediul academic.  

Activităţile vor fi organizate atât în cadrul facultăţilor, dar şi integrat, vizând aspecte 
sociale, culturale şi sportive. Studenţii boboci vor purta dialoguri deschise cu profesorii în 
cadrul „Orei de dirigenţie”, se vor întâlni cu studenţii anilor mai mari, vor fi antrenaţi într-un 
tur ciclist al oraşului, se vor bucura de spectacole de divertisment şi competiţii sportive.  

Programul complet al activităților:  
 

26 septembrie 2016  
 
InfoBoboc - Puncte de informare, amplasate la căminele studenţeşti 
 
30 septembrie si 3-4 octombrie 2016  
 
InfoBoboc - Puncte de informare, amplasate în holurile facultăţilor 
 
30 septembrie 2016 
 
Ora de dirigenţie - dialog deschis cu profesorii 
* după Festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017, organizată în cadrul fiecărei 
facultăți 
 
3 – 5 octombrie 2016 
 
Cursuri de studenţie - întâlnire cu studenţii din anii mai mari  
* organizate în funcție de programul fiecărei facultăți 



 

 

 
3 octombrie 2016 
15:00 - Turul oraşului ”Cluj Low Pass” - concurs Treasure hunt pe echipe 
* puncte de plecare: cantina din Campusul Observator și Campusul Mărăşti 
 
5 octombrie 2016  
 
18:00 - Seara Folk – o seară de poveste și cântec 
* Campusul Mărăști 
 
7 octombrie 2016  
 
10:00 - Competiţie sportivă de FOTBAL - "Boboci în mişcare" 
* pe terenul sintetic de sport din Campusul Observator 
 
8 octombrie 2016  
 
10:00 - Competiţie sportivă de BASCHET - "Boboci în mişcare" 
* în sala de sport de pe B-dul Muncii nr. 103-105 
 
9 octombrie 2016  

14:00 - Tur ciclist al oraşului - "Boboci pe biciclete" 
* cu posibilitatea de inscriere pentru a primi o bicicleta pentru tur 
Punctul de Start/ Sosire: Str. Clinicilor, la intersecția cu Str. Piezișă  

21:00 - Lansare de lampioane 
* Platoul din Campusul Observator 
 
Înscrierile pentru Competiţiile sportive (fotbal, baschet) şi Tururile oraşului (”Cluj Low 
Pass” și ”Boboci pe biciclete”) se pot face astfel: 
- prin e-mail la office.ococ@ococ.utcluj.ro 
- pe pagina Facebook “Consiliere Universitatea Tehnică”  
- în punctele de informare InfoBoboc (mai puțin pentru solicitările de închiriere biciclete) 
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