
 

 

 

 

FAQ @INFOBOBOC 2022 
 

Întrebare Răspuns 

Topic: Cămine 

Când se vor afișa rezultatele cu 

privire la locurile în cămin? 

Cum putem afla în ce cămine 

vom sta? 

Procedura de cazare 

https://www.utcluj.ro/media/page_document/148/Procedura_operationala_cazarea

_in_Caminele_studentesti_docx.pdf  

 

 
 

Studenții sunt repartizați în cămine în funcție de facultatea la care au fost admiși, 

astfel: 

Complexul Studențesc Observator: 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism – căminul 4 

Facultatea de Automatică și Calculatoare – căminele 4 și 7 

Facultatea de Construcții – căminele 2 și 3 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – căminul 5 

Facultatea de Inginerie Electrică – căminul 3 

  

Complexul Studențesc Mărăști  

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului 

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției 

 

Complexul Studențesc Baia-Mare 

Facultatea de Inginerie 

Facultatea de Litere 

Facultatea de Științe 

Unde putem găsi informații 

referitoare la cămine? Care sunt 

condițiile în cămin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site utcluj.ro → Admitere → Facilități → Campusul studențesc → Spații de cazare 

https://www.utcluj.ro/campus/ → https://www.utcluj.ro/campus/spatii-cazare/ 

 

Regulament cazare 2021 

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2021/07/23/ROF_Camine_Cantine_student

esti_ale_UTCN.pdf  
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Întrebare Răspuns 

Care sunt criteriile în baza 

cărora se acordă locul în cămin? 

Regulament cazare 2021, Art. 16 

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2021/07/23/ROF_Camine_Cantine_student

esti_ale_UTCN.pdf  

 

Toți studenții de la buget vor 

avea loc în cămin? 

În anul întâi, da. 

Dacă am bifat pentru loc la 

cămin și nu-mi mai doresc, cum 

procedez? 

Daca nu mai doriți loc de cazare în cămin, nu vă prezentați la cazare. Vă 

recomandăm să anunțați facultatea că renunțați la locul de cazare. 

Fiind frați, avem șansa de a sta 

într-o cameră cu 2 locuri? 

 

 

 

Regulament cazare 2021 

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2021/07/23/ROF_Camine_Cantine_student

esti_ale_UTCN.pdf  

 

Topic: Cazarea propriu-zisă 

Până în ce dată se poate 

confirma locul în cămin? Și 

cum se procedează? 

Procedura de cazare: 

https://www.utcluj.ro/media/page_document/148/Procedura_operationala_cazarea

_in_Caminele_studentesti_docx.pdf  
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Întrebare Răspuns 

 
În anul universitar 2022-2023, cazarea studenților de anul 1 se va face în data de 

27 septembrie 2022 (campusurile din Cluj-Napoca), respectiv, 29 septembrie 2022 

(campusul din Baia Mare). 

Ce fac dacă nu pot ajunge în 

data stabilită pentru 

confirmarea locului în cămin? 

Dacă nu reușiti să ajungeți personal în data de 27 septembrie la cazări: puteți trimite 

o persoana cu împuternicire notarială să vă reprezinte și să facă procedura de cazare 

pentru dumneavoastră. Dacă apar situații total neprevazute și nu aveți pe cine să 

trimiteți să va reprezinte, neaparat să transmiteti un email să anunțați problema la 

secretariatul facultății dvs. Recomandăm să încercaţi să ajungeţi la cazare în ziua 

în care sunteţi planificaţi. 

Care sunt actele de care avem 

nevoie în momentul în care ne 

confirmăm locul în cămin? 

Procedura de cazare 

https://www.utcluj.ro/media/page_document/148/Procedura_operationala_cazarea

_in_Caminele_studentesti_docx.pdf  

 
+ Adeverință medicală de la medicul de familie. 

Cum se va face cazarea la 

cămine? 

Procedura de cazare 

https://www.utcluj.ro/media/page_document/148/Procedura_operationala_cazarea

_in_Caminele_studentesti_docx.pdf  
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Întrebare Răspuns 

În ziua acomodării, au voie și 

alte persoane din afara 

facultății, să intre în cămin, ca 

să ne ajute cu mutatul bagajelor 

și despachetatul? (Persoane din 

familie sau alte cunoștințe) 

Da, după parcurgerea etapelor descrise de procedura de cazare (vezi răspunsul la 

întrebarea anterioară). 

Ce avem de făcut dacă vrem să 

fim cazați împreună cu o 

persoană de la aceeași 

facultate? 

Trebuie să vă prezentați împreună la cazare. 

Ce avem de făcut dacă vrem să 

fim cazați împreună cu o 

persoană de la altă facultate? 

În prima lună nu se pot caza în aceeași cameră studenți de la facultăți diferite, 

deoarece locurile sunt alocate pe facultăți. Ulterior se pot face schimburi de locuri.  

Putem aduce frigider, cuptor cu 

microunde, scaune de birou etc. 

în camera de cămin? 

Se poate aduce frigider și scaun de birou în camera de cămin, în măsura în care sunt 

de acord și colegii de cameră. Cuptorul cu microunde nu este permis în cameră, 

există oficiu pentru prepararea mâncării. 

Putem sta în cămin din 

momentul cazării sau începând 

cu data de 3 octombrie? 

Puteți să locuiți în camera de cămin din momentul cazării. 

Cât costă căminul pe lună? Cât 

costă masa la cantina facultății? 
Site utcluj.ro → Sunt student → Regulamente studenti → TAXE pentru anul 

universitar 2022/2023 

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2022/07/22/Taxele_pt._anul_univ._2022-

2023.pdf  

Topic: Cantină și alte facilități 

Părinții/cunoștințele care vin în 

vizită din alt oraș pot rezerva 

camere în cămin în regim 

hotelier? 

Vizitatorii pot fi cazați în camerele din cămin dacă sunt locuri libere. 

Care este programul cantinei? 

Este deschis sâmbăta și 

duminica? 

Cantina nu este deschisă sâmbăta și duminica. 

Se poate plăti la cantină cu 

tichete de masă sau cu cardul de 

tichete de masă? 

Nu 

Se poate lua la pachet mâncarea 

de la cantină? 

Da 

Topic: Începerea anului universitar 

În ce dată va avea loc 

festivitatea de începere a anului 

universitar? Dar prima zi de 

cursuri? 

Data și locul de desfășurare a festivității de începere a anului universitar 2022-2023 

vor fi postate pe site-ul facultăților. 

 

3 octombrie 2022 va fi prima zi de curs. 

Ce presupune prima săptămână 

de facultate? Există săptămână 

de acomodare? 

Nu există săptămână de acomodare în structura anului universitar. 

Structura anului universitar 2022-2023 poate fi accesată din: 

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2022/03/25/Structura_anului_universitar_2

022-2023.pdf 

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2022/07/22/Taxele_pt._anul_univ._2022-2023.pdf
https://www.utcluj.ro/media/decisions/2022/07/22/Taxele_pt._anul_univ._2022-2023.pdf
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Întrebare Răspuns 

Cum se vor desfășura cursurile 

/seminariile/laboratoarele? 

Fizic/online/mixt ? 

Activitățile didactice vor începe în data de 3 octombrie 2022 și se vor desfășura 

toate fizic.  

Putem trece de la taxă la buget? 

Cum?  

După primul an, puteți fi trecuți de la taxă la buget, în funcție de rezultatele voastre 

la învățătură. 

Când vom afla orarul? Se fac 

cursuri și în weekend? 

Orarul va fi afișat pe site-ul facultății. 

Nu se desfășoară activități didactice în weekend. Pot exista situaţii speciale,cu 

deosebire la extensiile universitare.  

Există un grup de facebook sau 

whatsapp dedicat bobocilor 

pentru a ne cunoaște între noi 

sau a afla informații noi? 

Există mai multe grupuri de facebook, anunțate atât de facultăți cât și de 

organizațiile studențești: 

 

Anunț Facultatea de Arhitectură și Urbanism: 

https://fau.utcluj.ro/anunt/grupurile-destinate-studentilor-din-universitatea-

tehnica-din-cluj-napoca.html 

Anunț Facultatea de Automatică și Calculatoare: 

https://ac.utcluj.ro/anunt/in-atentia-candidatilor-admisi-boboci-2022.html 
 

Anunț Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică: 

https://armm.utcluj.ro/anunt/in-atentia-bobocilor.html 
 

Anunț Facultatea de Construcții: 

https://constructii.utcluj.ro/anunt/informatii-candidati-admisi-confirmare-loc-

retragere-dosar-contract-studii.html 
 

Anunț Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației: 

https://etti.utcluj.ro/anunt/info-anul-1.html 
 

Anunț Facultatea de Ingineria Materialelor și Mediului: 

https://imm.utcluj.ro/anunt/grupuri-pentru-bobocii-imm.html 
 

Anunț Facultatea de Ingineria Instalațiilor: 

https://instalatii.utcluj.ro/an-I.html 
 

Anunț Facultatea de Inginerie Electrică: 

https://ie.utcluj.ro/anunt/grupuri-boboci-fie.html 
 

Anunț Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției: 

https://iirmp.utcluj.ro/anunt/informatii-pentru-boboci.html 
 

Anunț OSUT: 

https://osut.org/osut-te-informeaza-grupuri-de-boboci/  

Vom avea diriginte/ îndrumător 

responsabil de grupă? 

O sa aveți un cadru didactic cu rol de consilier de studii. 

Topic: Contracte de studii 

Ce cursuri opționale/ 

facultative există? 

Cursurile opționale sunt precizate în Planurile de învățământ ale fiecărei 

specializări. Găsiți Planurile de învățământ pe site-ul fiecărei facultăți, la secțiunea 

Educație. 

Cum funcționează creditele? Găsiți informații despre credite în Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților utilizând sistemul ECTS: 

https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/ECTS_aprobat_Senat_23.06.20

22.pdf 

 

Topic: Necesar 
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Întrebare Răspuns 

De unde ne putem lua materia 

pentru sesiune, ne trebuie 

anumite manuale? 

Cărțile și cursurile de care veți avea nevoie pentru fiecare materie vă vor fi 

comunicate de către cadrul didactic responsabil de disciplină (cel care susține 

cursul). Bibliografia pentru fiecare materie este trecută și în Fișa disciplinei. Găsiți 

Fişa disciplinei pe site-ul fiecărei facultăți, la secțiunea Educație. 

Ce rechizite avem nevoie? Ni se 

va transmite de fiecare profesor 

sau ne achiziționăm noi ce 

credem? 

Fiecare cadru didactic vă va comunica cerințele legate de rechizite, materiale și 

manuale. 

De ce programe software vom 

avea nevoie? Beneficiez de 

reduceri/gratuitate pentru 

achiziționarea acestora? 

Fiecare cadru didactic vă va comunica cerințele legate de soft-urile utilizate în 

cadrul aplicațiilor practice. Universitatea asigură pentru anumite soft-uri licențe 

gratuite pentru studenți. 

Este posibil să te descurci ca și 

student dacă nu ai un laptop 

personal pe care să poți lucra? 

Ne vor fi puse la dispoziție stații 

de lucru în cazul în care nu 

avem laptop personal? 

Facultățile pot să ofere studenților laptop-uri în comodat. 

Spațiile didactice ale UTCN sunt dotate cu calculatoare pe care studenții pot să 

lucreze. 

Topic: Cerințe academice 

Proiectele încep încă din prima 

săptămână? 

Da 

Se vor lua anumite materii de la 

"zero" ca să învățăm mai bine și 

să nu existe probleme în 

legătură cu boboci veniți de la 

alte specializări cum ar fi 

filologie sau științe sociale? 

În anii anteriori au fost organizate cursuri remediale la diferite materii, pentru 

studenții din anul întâi, precum și ore de consultații. Susținem organizarea acestora 

și în acest an universitar. Rezultatele obținute au fost foarte bune. 

Dacă lipsesc în prima 

săptămână, trebuie recuperate 

laboratoarele? 

Găsiți informații despre recuperarea laboratoarelor în Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenţilor utilizând sistemul ECTS: 

https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/ECTS_aprobat_Senat_23.06.20

22.pdf  
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Întrebare Răspuns 

Testul de limba engleză este 

necesar doar pentru cei care 

doresc să studieze în limba 

engleză? 

Da 

Licența sa va da după 4 ani sau 

6? 

La inginerie lucrarea de licență se susține după 4 ani de studiu, la arhitectură după 

6 ani, iar la celelalte profile după 3 ani. 

Topic: Burse 

Când se vor putea depune 

dosarele pentru burse?  

Pe site-ul facultății vor fi postate informații referitoare la data de depunere a 

dosarelor de burse. 

Topic: Extra 

Se va organiza balul bobocilor 

anul acesta? 

Da 

 


