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1 - 7 octombrie 2014
În perioada 1-7 octombrie 2014, Oficiul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UTC-N, cu sprijinul
conducerii universităţii noastre, al facultăţilor, al Centrului Universitar Nord Baia Mare, al organizaţiilor
studenţilor, al Clubului Cultural Studenţesc, al Serviciului de Relaţii Comunitare şi Turism și Serviciului
Public pentru Administrare obiective culturale şi sportive din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, al
Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, al Asociaţiei turistice, sportive, civice şi ecologiste Clubul de
Cicloturism "NAPOCA", al Asociaţiei „Green Revolution”, al firmei TocaRoba, al companiilor BOSCH şi
EMERSON, a organizat a doua ediţie a evenimentului "Săptămâna Bobocilor". Acest eveniment a fost
dedicat studenţilor UTC-N din anul întâi 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, activităţi sociale, culturale,
artistice şi sportive.

27 septembrie; 1-3 octombrie 2014
● InfoBoboc - Puncte de informare (amplasate în holurile căminelor studenţeşti şi ale facultăţilor)
Punctele de informare InfoBoboc au fost vizitate de un număr mare de studenţi UTC-N din anul întâi,
pentru a primi informaţii cu privire la:
- Calendarul Săptămânii Bobocilor;
- Structura site-ului universităţii / facultăţii;
- Activitatea didactică, regulament ECTS, regulament de burse, regulament de cămin, regulament de taxe,
orar, experiența vieții de student;
- Cazarea în căminele studenţeşti;
- Clădirile UTC-N (amplasarea sălilor de curs, laborator, seminari; cantină, bibliotecă, ş.a.)
- Înţelegerea şi descifrarea orarului;
- Condiţiile în care se pot obţine diferite reduceri de taxe;
- Oficiul de Consiliere şi Orientare în Cariera şi rolul lui în UTC-N;
- Campusurile UTC-N;
- Deschiderea festivă a anului universitar 2013-2014: locaţie, oră;
- Structura anului universitar 2014-2015;
- Organizarea universităţii şi a facultăţilor;
- Cluburile culturale şi sportive ale UTC-N;
- Organizaţii studenţeşti.
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1 octombrie 2014
● Ora de dirigenţie - Dialog deschis cu profesorii
După festivitatea de deschidere a anului universitar 2014-2015, organizată în cadrul fiecărei facultăţi,
studenţii din anul întâi s-au întâlnit cu tutorii de an, reprezentanţi ai facultăţilor şi reprezentanţi ai studenţilor,
au primit carnetele de student și au aflat informaţii cu privire la:
- Importanţa şi rolul tutorilor de an;
- Repartizarea pe grupe de studiu;
- Orar, structura anului universitar, modul de desfăşurare a activităţilor didactice;
- Contractele de studiu;
- Organizarea site-ului UTC-N/facultăţii, în care găsesc informaţii despre: activitatea didactică, regulament
ECTS, regulament de burse, regulament de cămin, regulament de taxe, ş.a.
- Existenţa punctelor de informare InfoBoboc în holurile facultăţilor;
- Activităţile organizate în cadrul Săptămânii Bobocilor;

2 octombrie 2014
● Turul orașului “Cluj Low Pass” – concurs Treasure hunt pe echipe
Organizată sub forma unui concurs treasure hunt, această activitate a avut drept scop familiarizarea
bobocilor cu orașul, prezentarea unor obiective de interes ale Clujului si ale UTC-N. În acest consurs s-au
întrecut 5 echipe de “boboci” care au fost recompensate cu premii la finalul competiției.
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3 şi 4 octombrie 2014
● Competiţii sportive "Boboci în mişcare"
Zilele de 3 și 4 octombrie au fost dedicate competiţiilor 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 întâi.
În data de 3 octombrie 2014, pe terenul sintetic de sport din Observator, a avut loc o competiţie de
fotbal la care au participat 24 de studenţi, iar în data de 4 octombrie, în sala de sport de pe B-dul Muncii
103-105, a fost organizată o competiţie de baschet la care au participat 22 de studenţi.
Toți participanții au fost recompensații cu premii din partea sponsorilor și din partea UTC-N.
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5 octombrie 2014
● Expoziție de artă a studeților specializării Arte Plastice și Decorative – Pictură, Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare
Ziua de duminică, 5 octombrie, o zi însorită de toamnă, a început cu Expoziţia de artă a studenţilor
specializării Arte Plastice şi Decorative – Pictură, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrului
Universitar Nord Baia Mare, deschisă publicului larg între orele 10.00 – 17.00, la Centrul de Cultură Urbană
”Casino” din Parcul Central.
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● Tur ciclist al orașului – “Boboci pe biciclete”
La ora 14.00 s-a dat startul Turului Ciclist al oraşului – “Boboci pe Biciclete” la care, alături de
“Boboci”, au participat şi alţi studenţi ai Universităţii Tehnice, dar şi angajaţi ai UTC-N şi iubitori de ciclism
din cadrul firmelor partenere. Compania Bosch a fost prezentă și cu două biciclete e-Bike. Acţiunea a fost
organizată cu implicarea Asociaţiei studenţeşti EUROAVIA şi în parteneriat cu Asociaţia sportivă civică şi
ecologistă Clubul de Cicloturism “Napoca” şi Asociaţia Green Revolution, cu sprijinul Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca și al Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj.

● Seară folk studențească
Ziua de 5 octombrie 2014 s-a încheiat cu o Seară folk, dedicată “Bobocilor” UTC-N de către membrii
Organizației Studenților de la Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului (OSSIMM), în campusul
studențesc din Mărăști.
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6 şi 7 octombrie 2014
● Curs de studenţie - Întâlnire cu studenţii din anii mai mari
În zilele de 6 și 7 octombrie, “Bobocii” s-au întâlnit cu colegii lor din anii mai mari, în cadrul Cursurilor de
studenție. Cu această ocazie, au aflat câteva dintre ”tainele” vieții de student, s-au întâlnit cu reprezentanții
organizațiilor studențești din UTC-N și au purtat discuții pe următoarele teme:
- Prezentarea universităţii și a facultăţii din care fac parte;
- Experienţa didactică, regulament ECTS, regulament de burse, regulament de cămin, regulament de taxe;
- Contracte de studii;
- Importanţa alegerii unui șef 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;
- Discuţii privind modul în care trebuie abordat procesul de învăţare: importanţa participării la cursuri,
seminarii, laboratoare, rolul creditelor, înţelegerea şi descifrarea orarului;
- 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 şi facilităţi obţinute de integralişti (burse, tabere, cazare, etc.);
- Modul în care se pot susţine examenele în sesiunea de restanţe: taxe (unde se plătesc taxele, termen de
plată), programarea sesiunii de restanţe, sesiuni speciale;
- Condiţiile în care se pot obţine diferite reduceri de taxe;
- Modul în care se pot procura cărţi de la Biblioteca UTC-N, existenta Librăriei UTC-N;
- Existenţa Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră şi rolul lui;
- Prezentarea organizațiilor studențești;
- Prezentarea campusurilor, a locaţii de petrecere a timpului liber.
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● Clubul Cultural Studențesc se prezintă – Spectacol pentru Boboci
Programul Săptămânii Bobocilor a cuprins două spectacole, organizate de Clubul Cultural Studențesc
din campusul Observator, ocazie cu care a fost organizată câte o tombolă, în cadrul căreia studenții din
public au fost rasplatiți cu premii din partea sponsorilor şi din partea UTC-N.
Luni, 6 octombrie, ora 20,00 a avut loc Spectacolul pentru Boboci: ”Clubul Cultural Studențesc se
prezintă”, în cadrul căruia au evoluat pe scenă formații artistice ale Clubului Cultural Studențesc și invitații
acestora: trupa rock Qantum Drive, formaţia de dans modern “NOVA”, trupa de dans X-Tazy, compania de
TANGO Cluj, trupa de Break Dance INFINIT SKILLS, ansamblul folcloric studenţesc ROMÂNAŞUL.

Seara de luni s-a terminat cu lansarea lampioanelor pentru bobocii UTC-N 2014 într-o atmosferă
entuziastă și plină de emoție.
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Sub același titlu: ”Clubul Cultural Studențesc se prezintă”, marți, 7 octombrie, ora 20,00, a avut loc
spectacolul de teatru al trupei studențești ”GAUDEAMUS”, urmat de un atelier de teatru. Cu această
ocazie, bobocii au fost implicați în jocul actoricesc, și tuturor celor interesați li s-a transmis invitația de a se
alătura trupei de teatru, în cadrul întâlnirilor săptămânale de la Clubului Cultural Studențesc.

Sponsorii și partenerii Săptămânii Bobocilor UTC-N 2014:

Oficiul de Consiliere și Orientare în Carieră mulțumește conducerii UTC-N, sponsorilor și partenerilor,
precum și tuturor colegilor din cadrul UTC-N care au participat sau care au facilitate desfășurarea
activităților din cadrul acestui eveniment și, nu în ultimul rând, studenților voluntari care au fost alături de noi
pe parcursul Săptămânii Bobocilor.
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