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INFORMAȚII GENERALE DESPRE FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 

Unde participăm la cursuri și seminarii? 
 

În funcție de cursurile din programa școlară, fie ele obligatorii, opționale sau facultative, veți 

avea tangențe cu următoarele locații:  

 Sediul central al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128 (dacă mergeți pentru prima dată cu taxi, cereți pe 21 

Decembrie în spatele garsonierelor) 

 Clădirea Sociologică a Facultății  

Str. Plugarilor nr. 34-36 

(dacă mergeți pentru prima dată cu taxi, cereți  la 

 fosta grădiniță Happy Kids) 

 Sediul central UBB 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.1 

 Facultatea de Litere 

Str. Horea nr. 31 

 Echinox 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.79 

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Str. Pandurilor 7 (aici veţi face orele de educație fizică) 

 Facultatea de Psihologie 

Str. Sindicatelor nr.7  

Clădirea Echinox 

 

 

Sediul central UBB

 

           FSAS 
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Ce trebuie să știm la început de an universitar? 
 

 La început de an universitar: 

• du la vizat carnetul și legitimația de student (se aplică din anul II, in anul I le primiţi gata 

semnate și vizate); 

• ridică cupoanele de transport feroviar; 

• încheie contractul de studiu; 

• interesează-te de bursele Erasmus și Socrate, dacă vrei să studiezi în străinătate. Ai această 

posibilitate chiar și în anul I; 

• depune cerere pentru bursa de studiu la secretariat. 

 În timpul anului universitar: 

• verifică periodic site-ul facultății socasis.ubbcluj.ro și site- ul CLUSTER 

cluster.socasis.ubbcluj.ro pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în jurul tău; 

 vizitează paginile de facebook ale facultății si Cluster-ului; 

• vizitează bibliotecile . 

 

 Modulul pedagogic 

Dacă alegi să faci modulul pedagogic, trebuie să mergi la început de an la Facultatea de 

Psihologie, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu o adeverință care 

atestă faptul că ești student, eliberată de secretariatul nostru iar apoi vei semna un contract.  

 

 Activităţi extracurriculare 

Dacă vrei să trăiești cu adevărat viața de student, înscrie-te într-o organizație studențească. 

Aici vei avea ocazia să înveți lucruri noi care cu siguranță te vor ajuta în viitor, vei cunoaște 

persoane noi … vei vedea și o altă latură a statutului de student. 

http://socasis.ubbcluj.ro/
http://cluster.socasis.ubbcluj.ro/
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CLUSTER – Asociaţia Studenţilor Sociologi din România 
 

CLUSTER se înfiinţează în 2001, la iniţiativa unor studenţi din Cluj-Napoca şi Bucureşti 

iar în acelaşi an se formează şi Asociaţia Studenţilor Sociologi din Europa (ESSA). În data de 26 

mai 2005, Asociația Cluster se constituie legal, cu sediul la Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca. 

Scopul asociaţiei este promovarea sociologiei ca profesie şi, ca parte activă din 

societatea civilă, dezvoltarea relaţiilor durabile cu ONG-uri din diferite domenii, institute de 

cercetare socială şi alte asociaţii studenţeşti de pe plan naţional şi internaţional. Mai mult, 

conform statutului, asociația își rezervă dreptul de a reprezenta studenții în fața forurilor 

superioare, folosind toate demersurile legale prevăzute în Constituție. 

Privitor la proiectele derulate de către Asociația Cluster, acestea se clasează în trei 

categorii: Tradiție, Mișcare studențească și Alte proiecte. 

Tradiție 

 Recrutarea de noi membrii. Și anul acesta Cluster va organiza o sesiune de 

recrutare de noi membrii . Așadar,vă așteptăm într-un număr cît mai mare, și ce 

trebuie să știți este că recrutăm atât boboci, cât și studenți din alți ani de la nivel 

licență dar și master. 

 Ghidul bobocului sociolog. Acesta reprezintă o broşură cu informaţii utile 

orientării în spaţiul clujean, studenţesc şi academic a studenţilor de anul I. 

 Balul bobocilor. Pentru organizarea acestuia, încercăm ca în fiecare an să venim 

cu idei noi. În noiembrie 2010 am inlocuit vechea tradiție a alegerii Miss & 

Mister cu posibilitatea exprimării propriului talent, a propriei îndemânări. În 

noiembrie 2011,  am ales Regele și Regina Balului, acesta desfășurîndu-se de 

altfel în stilul unui “American Prom”. Distracția este în fiecare an pe măsura 

așteptărilor, prețurile sunt exact pentru buzunarul unui student, iar ambientul 

plăcut.  Și anul acesta ne dorim să vă surprindem cu o nouă idee, însă vom 

încerca în același timp să ținem cont de preferințele voastre. 
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Alte tradiții ale Asociației Cluster sunt: organizarea unor activităţi de socializare pentru 

studenţii facultății noastre, sub forma serilor de Cluster Movie Night și Cluster Gatheringș; 

contribuirea la Ziua porţilor deschise sau organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice 

studenţesti, ”Ecouri din Social”. Acest din urmă eveniment se desfăşoară la nivel naţional, 

atrăgând pe lângă participanţii de la diferite facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai și studenți 

de la celelalte mari centre universitare din ţară. Lucrările se împart în două secţiuni și anume 

nivelul licenţă și nivelul master, aspect care are scopul de a facilita munca juriului (alcătuit din 

profesori ai Facultăţii de Sociologie din Cluj-Napoca) de a evalua prestanţa participanţilor.  

 Mișcarea studențească 

Anul 2012 a reprezentat startul implicării active în mișcarea studențească a Asociației 

Cluster. Deși nu avem vechime în acest domeniu, în decursul anului universitar 2011-2012, am 

reușit să derulăm atât o campanie de informare a studenților Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială cât și dezbaterea  “Eu cu cine votez?” (având ca scop principal obținerea de 

informații legate de gradul de influență al sistemului de reprezentare studențească din 

universitate cât și facultate, asupra studenților facultății noastre). De altfel, am participat la 

trei dezbateri studențești, o conferință de presă, precum și la Conferința “Studenții din UBB- 

Educație și nevoi sociale”. Dovada aprecierii implicării noastre a fost premiul primit de Cluster 

pentru Implicare în Mișcarea Studențească acordat de către Organizația Studenților din UBB, 

cu ocazia Galei OSUBB. 

 Alte proiecte  

Această categorie este formată din proiecte propuse de membrii activi ai Cluster, pe 

parcursul unui an universitar. Câteva exemple pot fi: Student Party, Campania 2% sau 

Concursul Cluster Logo.  

În  ceea ce privește planurile de viitor, cel mai îndrăzneț proiect al nostru este Centrul 

Studențesc de Cercetare Socială. Acesta este un proiect implementat la nivel local cu 

promovare la nivel naţional, iar scopul acestuia este de a contribui la dezvoltarea academică a 

studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin construirea unui cadru care să favorizeze 

posibilitatea de a face cercetare socială, prin voluntariat, în vederea identificării de probleme,  
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propunerea de strategii de intervenţii şi transmiterea rezultatelor forurilor superioare de 

decizie după caz, totul cu privire la  probleme cu care se confruntă tinerii.  

Membrii CLUSTER sunt majoritatea studenţi la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 

Socială în ClujNapoca, în toţi anii de studiu, dar şi studenţi la alte facultăţi ale Universităţii 

Babeş-Bolyai, masteranzi (în Cluj-Napoca şi în străinătate), doctoranzi şi, de asemenea, 

absolvenţi ai facultăţii (integraţi pe piaţa forţei de muncă). 

Pentru a afla mai multe despre ceea ce facem noi, pentru a ne cunoaște mai bine, ne 

puteți vizita la adresa http://cluster.socasis.ubbcluj.ro/, ne găsiți de asemenea pe facebook la 

http://www.facebook.com/Asociatia.Cluster sau puteți să vă alăturați nouă pe grupul de 

discuții Cluster News pe Facebook. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://cluster.socasis.ubbcluj.ro/
http://www.facebook.com/Asociatia.Cluster
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INFORMAȚII GENERALE 

Unde mănânc studențește? 
 

Pentru că suntem cu toții studenți și pentru că ne dorim să cheltuim cât mai puțin pe o masă 

în oraș, vă recomandăm câteva locații unde puteți mânca studențește: 

 Cantina Haşdeu 

Str. B. P. Hașdeu nr. 45 (amplasată în complexul studențesc Hașdeu) 

Orar: Luni-Vineri, orele: 12:00 -20:00  

Sâmbătă, orele: 12:00 – 16:00 iar duminica este închis 

 Restaurantul studenţesc USAMV 

Str. Moților nr. 74-76 (situat langă Spitalul de Copii) 

Orar: 08:00 – 11:00 și 15:00 – 20:00 

 Restaurantul studenţesc UMF 

Str. Babeș nr. 12 (strada care se intesecteaza cu str. Clinicilor în dreptul BCU) 

 Cantina studenţească Mărăşti 

Str. Fabricii de Zahăr nr. 58 

Orar: zilnic, orele 12:00 – 18:00 

 Cantina studenţească Observator 

Str. Observator nr. 34 (amplasata în complexul studențesc Observator) 

Orar: Luni – Vineri, orele 11:00 – 19:00  

 Cantina Primăriei 

Str. Emile Zola nr. 5 

Orar: Luni –Vineri, orele: 11:00 – 16:00 
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Pentru ocazii speciale și/sau curiozități culinare... 

 

În continuare vă vom sugera câteva alte localuri, care se remarcă  prin specialitatea casei: 

 Vărzăria                                                                   

B-dul Eroilor nr. 35 

Specialitatea casei: Varză á la Cluj 

 Casa Ardeleană 

B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 5 (în subsolul Sora Shopping Center) 

Specialitatea casei: mâncare tradițională ardeleană 

 El Toro Steakhouse 

Piața Cipariu nr. 9 

Specialitatea casei: steak-ul de vită argentiniană 

 Casa Vikingilor 

Str. B. P. Hașdeu nr. 70 

Specialitatea casei: orice, dar în cantități MARI! 

 Restaurant Tokyo 

Str. Gheorghe Marinescu nr. 5 

Specialitatea casei: preparate ale bucătăriei japoneze,  

tradiționale și moderne. 
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Cum mă deplasez prin Cluj Napoca? 
 

 bicicletă 
Dacă vremea îţi permite, poți opta pentru bicicletă. Căminele studențeși sunt dotate cu parcări 

de biciclete, iar în oraș există piste pentru bicicliști. De asemenea poți profita de programul 

Studbike – închiriezi o bicicletă pe bază de buletin şi carnet de student. 

Atenție! Legea prevede ca bicicletele să fie dotate cu far pe față și pe spate, iar bicicliștii să 

utilizeze cască de protecție și vestă reflectorizantă. 

 autobuz/troleu/tramvai 

Studenții care sunt la buget au gratuitate pe o linie de transport și reducere pentru o a doua 

linie. De altfel, dacă ai abonament pe o linie, poți circula pe orice troleu/autobus care acoperă 

același segment de linie. Pentru linia 25 (taie orașul de la capăt de Gheorgheni până la capăt de 

Mănăștur) s-a suplimentat un orar de noapte, ultima cursă plecând la 00:30. 

Pentru rețeaua de circulație și program vizitați www.ratuc.ro . 

 

Cum îmi fac abonament? 
 

În funcție de zona în care locuiești și de locațiile pe care le frecventezi îți alegi tipul de 

abonament potrivit. De exemplu, dacă locuiești în căminele din Hașdeu, linia care acoperă 

majoritatea necesităților tale ca student la Facultatea de Sociologie este troleul nr. 25 sau 24 B. 

Cu 25-ul te poți deplasa de la cămin la sediul principal al facultății, cât și la sediul secundar de 

pe strada Plugarilor, la Kaufland și Iullius Mall (pentru a nu uita de alimentație, shopping și 

cinema). Dar, atenţie, atunci când vreţi să vă întoarceţi din Mărăști în Hașdeu, autobuzul 

ocoleşte pe B-dul Titulescu. O alternativă poate fi linia 24B, care leagă cele două malluri, 

eliminând astfel acest ocol. 

 

http://www.ratuc.ro/
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Tarife abonamente 
 

 Abonament preţ întreg lunare 

• o linie – 50 lei 

• două linii – 73 lei 

• toate liniile– 106/135 lei 

• toate liniile/zi – 10 lei 

 Abonamente preț întreg săptămânale 

• o linie – 14 lei 

• 2 linii – 24 lei 

• toate liniile – 35 lei 

 Abonamente pentru studenți 

 

 Studenții la buget au reducere 50% la transportul în comun. Cu StudCard, ISIC sau 

Omnipass studenții de la buget au gratuit transportul pe o linie, iar cei de la taxă, 

reducere de 50%.1 

 Nevăzătorii și persoanele cu handicap beneficiază de gratuitate pe toate liniile. 

 Donatorii2 beneficiază și ei de reduceri: 53 lei/lună pe toate liniile de transport în 

comun, pe 2 linii 36.5 lei, iar pe o linie 25 lei. 

 

 

 

1. Ratuc își rezervă dreptul de a aduce modificări. 

2.  Donatorii de sânge 
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CU CE ÎMI OCUP TIMPUL LIBER? 
 

Centre culturale: 

 Centrul Cultural Francez  

Str. Str.I. C. Brătianu, nr. 22 ( www.ccfc.ro ) 

 Centrul Cultural Japonez  

Str. Plopilor, nr. 57-62 (http://www.nipon.ro/)  

 Centrul Cultural Italian  

Str. Universității, nr. 7 (http://www.ccicluj.it/) 

 Centrul Cultural German 

Str. Universității, nr. 7 (http://www.kulturzentrum-klausenburg.ro/ ) 

 British Council 

Str. Arany Janos, nr. 11 (http://www.britishcouncil.org)  

 Institutul Confucius 

Str. Teodor Mihali, nr. 61 (http://confucius.institute.ubbcluj.ro/) 

 

 

Galerii de artă și centre expoziționale: 
 

 Galeria Virtuală a Uniunii Artiștilor Plastici filiala Cluj-Napoca 
 
Str. Universității, nr. 1 

 
 Galeria Veche 

 
Piața Unirii, nr. 14 

 
 Galeria Plan B

  
          Str. A. Einstein, nr. 14 
 

 Galeria Casa Artelor  
 

          B-dul Eroilor, nr.16 
 
 

http://www.ccfc.ro/
http://www.nipon.ro/
http://www.ccicluj.it/
http://www.kulturzentrum-klausenburg.ro/
http://www.britishcouncil.org/
http://confucius.institute.ubbcluj.ro/
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Teatru, Operă, Filarmonică: 
 

 Teatrul Naţional Român (Opera Română) 
 
Piața Ștefan cel Mare, nr. 24 

 
 Agenţia Teatrală 

 
Piața Ștefan cel Mare, nr. 14 
 

 Teatrul Maghiar de Stat (Opera Maghiară) 
 
Str. Emil Isac, nr. 26-28 

 
 Teatrul de Păpuşi "Puck" 

 
Str. I. C. Brătianu, nr. 23 

 
 Filarmonica de Stat "Transilvania" 

 
Casa Universitarilor, Str. Emmanuel de Martonne, nr. 1 

 

Muzee și locuri de vizitat:  

 Muzeul Național de Istorie 
 Str. C. Daicoviciu, nr. 2 
Orar: Marți - Duminică, orele: 10:00 - 16:00 

 
 Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

Str. Memorandumului, nr. 21 
Orar: Marți – Duminică, orele 9:00 - 17:00 

 
 Muzeul Etnologic "Emil Isac" 

Str. Emil Isac, nr. 23 
Orar: Luni – Vineri, orele: 10:00 - 17:00 

 
 Muzeul Zoologic 

Str. Clinicilor, nr. 57 (în clădirea Facultăţii de Biologie) 
 

 Muzeul Naţional de Artă 
Piața Unirii, nr. 30 

 
 Muzeul de Farmacie 

Piaţa Unirii, nr. 28 
 

 Muzeul Turnul Pompierilor 
Str. Tipografiei, nr. 19 
Orar: Marți: 09:00 – 15:00; Miercuri – Joi:  09:00 – 17:00  
Vineri - Sâmbătă:  09:00 – 19:00 

Teatrul Național 

 

Opera Maghiară 

 

Muzeul Turnul Pompierilor 

 

Muzeul Etnografic 
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 Grădina Botanică Al. Borza 
Str. Gh. Bilașcu, nr. 42 
Orar: 09:00 – 19:00 
 

 Universitatea Babeş-Bolyai – sediul central 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 

 
 Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 

Str. Tăietura Turcului 
 

 Parcul Central 
Vis-a-vis de Opera Maghiară 

 
 Cetăţuia  

Cartierul Gruia  
 

 Bastionul Croitorilor  
Str. Baba Novac,nr. 35 
 

 Galeriile Bastion 
Piața Ștefan cel Mare, nr. 5 

 
 Fabrica de bere Ursus 

Calea Mănăştur, nr. 26 
 

 Biserica Romano-Catolică Sf. Petru şi Pavel 
B-dul 21 Decembrie – situată aproape de 
 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  
servește adesea ca punct de reper.  
O recunoașteți după caracteristica de insulă  
situată între cele două sensuri de circulație auto.  
 

 Biserica Romano-Catolică Calvaria 
Str. Primăverii, Cartierul Mănăştur 

 

 Catedrala Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului 
Piaţa Avram Iancu 

 

 Biserica Reformată-Calvină cu Cocoş 
Str. Moţilor, nr. 84 

 
 Casa Memorială Matei Corvin 

Str. Matei Corvin, nr. 6 
 
 

 
 

   Grădina Botanică 

 

Cetățuia 

 

Fabrica de bere 
 

 
 

 

 

Bastionul Croitorilor 
 

 
 

 

Casa Matei Corvin 
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Cinema: 

 

 Florin Piersic (fostul  cinematograf Republica) 
Piața Mihai Viteazul, nr. 11 

 
 Cinema Arta 

Str. Universității, nr. 3 
 

 Cinema Victoria 
Str. Eroilor, nr. 51 

 
 Cinema City 

Iulius Mall- str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 53-55 
 

 Odeon Cinema 
Polus Center - Floreşti, Str. A. Iancu, nr. 492-500 

 
 Cinema Mărăşti 

Str.Aurel Vlaicu, FN 
 

Baze sportive și activități recreative: 
 

 Parcul Sportiv "Iuliu Haţieganu" 
Str. Pandurilor, nr. 7 

 
 Complexul de nataţie al Universităţii Babeş-Bolyai 

În cadrul Parcului Sportiv "Iuliu Haţieganu"  
 

 Complexul de nataţie Politehnică 
Lângă Parcul Sportiv "Iuliu Haţieganu" 

 
 Aeroclubul Traian Darjan 

Str. Regele Ferdinand, nr. 29 
            tel.: 0264 417070 

 
 Baza sportivă Superleague (mini-fotbal)  

Cartierul Mănăștur (în spatele Pieței Flora) Tel.: 0742 818363 
Orar: 09:00 - 23:00 

 
 Club Hipic Florești (echitaţie) 

Str.Tăuțiului, nr. 27 
Tel.: 0264 265164 şi 0744 493898 

 
 Flo Adventure (şcoală de alpinism) 

Tel.: 0744 603396 
 

 Paintball Cluj (paintball)  
http://www.speedball.ro  
 

 Paintball Strike Club  
Tel.: 0745045.820; http://www.paintballstrike.ro 

Cinema Florin Piersic 

 

Cinema Arta 

 

Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu” 

 

Club Hipic Florești 

 

http://www.speedball.ro/
http://www.paintballstrike.ro/
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 Peregrinus Şuncuiuş (canioning, speologie, alpinism)  
Tel.: 0266 363868 
http://www.whitewater.ro/ 
 

 Transilvania Golf 
 Calea Baciului, nr. 24, tel.: 0264 435171 

 

 Centrul de Arte Marţiale Tengu 
 Piaţa Gării, nr.4-5 

 

 Transilvania Dance Center 
 Str.Regele Ferdinand, nr.22-26 

 
 

Biblioteci și centre informative: 
 

 Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga 
Str. Clinicilor, nr. 2 
Tel.: 0264597092 

 
 Biblioteca județeană Octavian Goga 

Calea Dorobanților, nr.104 
Tel.: 0264 430323 şi 0264 595815 

 
 Biblioteca Academiei Române 

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12 
Tel.: 0264 595027 

 

 Arhivele Naționale 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10; Tel.: 0264 598979 

 
 
 

 Biblioteca de Studii Americane J.F.Kennedy 
Str. I.C. Bratianu nr. 22, etaj I Tel.: 0264 594315 

 

 Biblioteca Britanică 
Str. Arany Janos, nr.11; Tel.: 0264 194408 

 
 Biblioteca Germană 

Deutscher Lesesaal din cadrul Centrului Cultural German 
Str. Universității, nr.79 

 

 Mediateca centrului Cultural Francez 
Str. I. C. Brătianu, nr.22 
Tel.: 0264 598551 şi 0264 597595 

 

 Librăria Humanitas 
Str.Universităţii, nr.4 
 

BCU 

 
 

Biblioteca “Octavian Goga” 

 

http://www.whitewater.ro/
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UTILE: 

 

Drepturile tale pe transportul în comun: 
 

Dacă prinzi controlori în autobuz, trebuie să știi următoarele lucruri: 
 

 Nu au voie să îți ceară actele! 

 Ești obligat să te identifici, dar actul de identitate nu trebuie să părăsească  mâinile tale. De 

asemenea, când prezinți abonamentul la control, acest a  rămâne tot în mâinile tale. 

 Nu au voie să te coboare din autobuz! 

Amenda sau avertismentul se scriu pe loc, așa că nu coborî doar pentru că e convenabil 

pentru ei.Dacă totuși ai coborât din autobuz, foaia pe care ai primit-o de la ei servește pe 

post de bilet pentru a ajunge în stația în care ți-ai propus. 

 

 Nu te lăsa înșelat! Amenda pe autobuz poate varia între 100 lei – 150 lei, iar 

biletul cu suprataxă costă 25 de lei, pentru care trebuie să îți dea dovadă. 

 

 Foarte util: dacă ți-ai uitat abonamentul acasă, poți să îl prezinți ulterior la sediul 

RATUC de pe B-dul 21 Decembrie (lângă BRD) și nu plătești amendă! 

 Nu uita!  Amenda poate fi contestată. Un sfat util ar fi să nu semnezi procesul verbal 

pentru că prin semnarea lui recunoști că ai călătorit neregulamentar. 

 
*Informaţii bazate pe datele oficiale de pe www.ratuc.ro. 

 
 

Cum îmi fac permis la bibliotecă? 
 

 La BCU (Biblioteca Centrală Universitară) îți 
trebuie: 

 
• carnetul de student vizat pe anul universitar în 
curs; 

 
• buletinul; 

 
• o fotografie tip buletin; 

 
* taxa  de înscriere este de 20 lei, iar viza anuală costă 10 lei. 

 
Îţi poți face permis și la bibliotecile filiale.  
 
 

http://www.ratuc.ro/
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 La Biblioteca Academiei ai nevoie de: 

 
•taxa de înscriere de  13 lei; 

• buletin; 

• poză; 

 
iar permisul e valabil timp de un an. 

 La Biblioteca Centrului Cultural German permisul e 
gratuit. 

 

 La Biblioteca Judeţeană Octavian Goga îţi trebuie: 
 

• carnet de student vizat; 
 

*În luna octombrie permisul se face gratuit, iar vizarea anuală nu costă nimic. Studenții care nu au 

reședința în municipiul Cluj pot lua cărți doar la sala de lectură. 

 
 
 
 

Gratuități: 
 

 La Grădina Botanică intrarea este liberă dacă prezinți la poartă carnetul de student. 
 

 La Centrul cultural japonez se face AIKIDO. Dacă vrei să te înscrii la cursuri, ai gratuitate ca 
student. 

 
 Cu Studcard şi Omnipass ai reduceri în cluburi, l a  diferite magazine, la o serie de clinici 

și policlinici private. Interesează-te de aceste beneficii pe  www.studcard.ro, respectiv 

www.omnipass.ro . 

 
 

Probleme medicale: 
 

 Cabinetul Medical al Facultăţii: 
 

 
Str. Moţilor, nr. 19, etaj I, cabinetul 30 (la Radiologie) 

Important! Dacă sunteți scutiţi de efort fizic, pentru educație fizică adeverința o luați de aici. Chiar 

dacă aduceți una de la medicul de familie de acasă, tot trebuie vizată la medicul facultăţii. 

 
 

 
 

http://www.studcard.ro/
http://www.omnipass.ro/
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 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 
 

 
Str. Clinicilor, nr. 35 

 
*Pentru orice urgență ce nu se încadrează în programul de lucru al Spitalului Judeţean,  vă stă la 

dispoziţie 

 
 

 Policlinica MedCenter 
 

Str. I. M. Klein, nr. 22 (prima stradă la dreapta de pe str.Napoca)  

Tel.: 0264/592.854 şi 0264/592.855; www.medcenter.ro 

 
Este o policlinică privată; aici se pot face analize în condiții excelente și la prețuri pentru orice 

buzunar. Aceasta oferă și o serie de facilităţi, precum: 

 
• rezultatele le puteți primi prin e-mail; 

 
• nu trebuie să așteptați la coadă, puteți face programare; 

 
• condiţiile și aparatura medicală sunt deosebite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medcenter.ro/
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Ghidul Bobocului 2012-2013 a fost realizat de catre: 

o Alexandra Retegan- Consilier Profesional 

o Mihaela Rosu- Consilier de Promovare si Imagine 
 
 

 

-Asociatia Studentilor Sociologi din Romania 

Draga Bobocule, 

Ne-am intrebat cum am putea sa iti fim de folos 

in primul tau an de studentie…si am gasit raspunsul: 

Ghidul Bobocului. Astfel, am ales pentru tine cele mai 

utile sfaturi si ti le-am mentionat aici. Insa ce nu ti-

am spus este ca  te asteapta niste ani de studentie 

minunati! Lasa emotiile de inceput de an la parte, 

valorifica-ti timpul, distreaza-te, descopera, si…nu 

uita de invatat!      

                                                      Cluster 

 

 


