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În perioada 26 septembrie - 9 octombrie 2016, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UTCN, a organizat a patra ediţie a evenimentului "Săptămâna Bobocilor".
Evenimentul a fost dedicat studenţilor UTC-N din anul întâi și a cuprins un număr mare de activităţi,
cu tematici diverse: activităţi de informare şi consiliere, dialoguri deschise cu profesorii şi studenţii din anii
mai mari, activităţi sociale, culturale şi competiții sportive.

26, 30 septembrie și 3-4 octombrie 2016
● InfoBoboc - Puncte de informare
Punctele de informare InfoBoboc au fost amplasate în holurile facultăților și ale căminelor din Campusul
Mărăști (1F și 2B) și Campusul Observator (căminele 2, 3, 4, 5 și 7).

30 septembrie 2016
● Ora de dirigenţie - Dialog deschis cu profesorii
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017, organizată de către fiecare facultate, a fost
urmată de “Ora de dirigenție” în cadrul căreia studenţii din anul întâi s-au întâlnit cu consilierii de studii și cu
reprezentanţi ai facultăţilor.
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3 octombrie 2016
● Turul orașului “Cluj Low Pass” – concurs Treasure hunt pe echipe
Concursul treasure hunt pe echipe a avut drept scop familiarizarea “bobocilor” cu orașul,
prezentarea unor obiective de interes ale Clujului și ale UTC-N. Echipele de “boboci” participante au fost
recompensate la finalul competiției cu premii oferite de UTC-N, de sponsorii și partenerii evenimentului.

3-5 octombrie 2016
● Curs de studenție – Întâlnire cu studenții din anii mai mari
În zilele de 3, 4 și 5 octombrie 2016, “bobocii” s-au întâlnit cu colegii lor din anii mai mari, în cadrul
Cursurilor de studenție. Această activitate a fost organizată la nivelul fiecărei facultăți cu ajutorul
reprezentanților organizațiilor studențești din UTC-N.
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5 octombrie 2016
● Seară folk – o seară de poveste și cântec
În seara zilei de 5 octombrie 2016, a fost organizată, în Campusul Mărăști, o seară folk.

7-8 octombrie 2016
● Competiţii sportive de fotbal și baschet - "Boboci în mişcare"
In data de 7 octombrie 2016, pe terenul sintetic de fotbal din Campusul Observator s-a desfășurat
competiţia de fotbal iar in data de 8 octombrie 2016, în sala de sport de pe B-dul Muncii 103-105, a avut loc
competiția de baschet pentru ”boboci”.
Aceste competiții au fost organizate cu sprijinul Colectivului de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul
UTC-N, iar câștigătorii au fost recompensați cu premii din partea UTC-N și din partea sponsorilor și
partenerilor noștri.
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9 octombrie 2016
● Tur ciclist al orașului – “Boboci pe biciclete”
Turul Ciclist al oraşului – “Boboci pe Biciclete” a adus împreună “Bobocii UTC-N”, studenţi din anii mai
mari și angajați ai universității noastre, dar şi iubitori de ciclism din cadrul firmelor sponsor și partenere.
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● Spectacol de muzică și lumină
Studenții UTC-N au fost invitați în Complexul Observator să ia parte la un spectacol de muzică, lasere și
baloane luminoase.
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Sponsorii Săptămânii Bobocilor UTC-N 2016:
SC Blue Projects SRL, SC IAMU SA, SC Robert Bosch SRL.

Partenerii Săptămânii Bobocilor UTC-N 2016:
Serviciul de Relaţii Comunitare şi Turism și Direcția de Dezvoltare Locală și Management de Proiecte din
cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj, Inspectoratul de
Jandarmi Județean Cluj, MMM Autoparts SRL, Asociația Română a Geosinteticelor, SC Saint Gobain
Construction Products Romania SRL, SC De’Longhi Romania, SC Property Shark SRL (Yardi), SC
EMERSON, Asociația “Green Revolution”, SC Valeo Lighting Injection SA.
Organizații studențești partenere:
EUROAVIA, OSUT, BEST, LIGA STUDENȚOLOR, ASCUT, OSSIMM, ASFIC, AstA, ASIEM

Echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră le multumește tuturor colegilor care s-au implicat şi au
ajutat la buna desfăşurare a proiectului. Le dorim mult succes studenţilor UTC-N în anul universitar 20162017 şi îi asigurăm ca le vom fi tot timpul alături.
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CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

“Săptămâna Bobocilor” la Centrul Universitar Nord Baia Mare

În cadrul ”Săptămânii Bobocilor”, eveniment organizat de Compartimentul de Consilere și Orientare
Profesională al UTCN-CUNBM, au avut loc următoarele acțiuni:


Participarea cu stand de informare la deschiderea anului universitar, în Sala de sport a CUNBM
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Intervenții în sălile de clasă ale studenților de anul I și nu numai, pentru a face o scurtă prezentare a
CCOP, a paginii de Facebook si a site-ului web



Participarea la ora de Propedeutică filosofică la grupa de anul I Filosofie, cu prezentarea existenței și
activității CCOP
Pregătirea evenimentelor de miercuri și joi, respectiv vizitele la muzeul de Mineralogie și Muzeul de
Etnografie și Artă Populară (care s-a amanat din cauza ploii) și „Seara Bobocilor”, prin acțiuni de
mediatizare (afișe, flyere la căminele studențești, la fiecare facultate, invitații trimise studenților pe
adresele de e-mail cât și prin consilierii de studii, anunțuri pe pagina de facebook Consiliere în
carieră CUNBM)
Discuții și întâlniri cu reprezentații firmelor care au sponsorizat evenimentul ” Seara Bobocilor”
Vizită la Muzeul de mineralogie ”Victor Gorduza” din Baia Mare în baza acordului de parteneriat
stabilit între Muzeu și Universitate
Susținerea evenimentului de joi 06 octombrie:” Seara Bobocilor”, în cadrul căruia au avut loc:
prezentări ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, a
regulamentului de funcționare cu privire la activitatea de consiliere în UTCN-CUNBM; prezentarea
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră; situația admiterii pe anul 2016-2017 - de către
domnul Marius Cosma; prezentarea activității Compartimentului de Consiliere și Orientare
Profesională al CUNBM - de către Marius Mesaroș și doamna Anne Marie Hordău; prezentarea
activității Ligii Studenților - de către reprezentanții acestora; intervenții ale studenților din anii mai
mari. Spre finalul evenimentului s-au distribuit premiile sponsorilor: UACE, Star Transmission,
Printmasters, Ramira și Terra Bisco.
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