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Î n 3 februarie, E.S. Dl. Alfredo Durante Mangoni, Ambasador al Republicii Îtaliene î n Roma nia a efectuat prima vizita  la Universitatea Babes -Bolyai. Î n 31 ianuarie, a avut loc vizita la UBB a Dnei. Kerstin Ursula Jahn, Consul al Republicii Federale Germania la Sibiu. Prof. Dr. Sergiu Mis coiu, directorul Centrului de Coopera ri Înternat ionale, a primit Premiul de Excelent a  î n servicii administrative, oferit de institut ia noastra . Astfel, au fost recunoscute eforturile depuse î n internat ionalizarea Universita t ii Babes -Bolyai ale î ntregii echipe CCÎ. 
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Colegă noăstră dr. Adină FODOR, s ef birou Acorduri Interuniversităre s i responsăbil de  implementăreă proiectului Erăsmus+ ”RE-ACT” lă UBB, ă părticipăt î n 27 iănuărie 2021 că pănelist lă webinărul HEInnovăte How căn higher educătion contribute to shăping the future of Europe?, orgănizăt î n cădrul 
Conference on the Future of Europe ă Comisiei Europene, unde ă discutăt despre viitoărele provocă ri s i oportunită t i ăle  universită t ilor ăntreprenoriăle din Europă. 

Î n 14 ianuarie, a fost deschisa  expozit ia „Spat ii fluente. Ha rt i ale spat iului duna rean, 1650-1800”, la Muzeului Oras ului Oradea. Expozit ia a fost conceputa  de Arhiva Landului Baden-Wu rttemberg – Sect ia Arhiva Generala  a Landului din Karlsruhe s i Înstitutul de Îstorie s i Studii Regionale al S vabilor Duna reni din Tu bingen, î n colaborare cu Universitatea „Babes -Bolyai” din Cluj-Napoca (Prof. Rudolf Gra f), Înstitutul de Studii Socio-Umane al Academiei Roma ne din Sibiu, Înstitutul de Studii Sud-Est Europene s i Arhivele Nat ionale ale Roma niei. Expozit ia este deschisa  pa na  la 10 aprilie 2022. Dupa  vernisajul expozit iei de la Karlsruhe, î n anul 2017, aceasta a î nceput un lung tur european, î n oras e ale spat iului duna rean din Austria s i Ungaria. Apoi a fost expusa  î n mai multe oras e din Roma nia precum: Bucures ti, Timis oara, Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Bra ila, Îas i, Res it a, Galat i, Drobeta-Turnu Severin s i Chis ina u. Î n luna ianuarie, au fost prelungite acordul SEMP cu Universitatea din Berna, î n domeniile administrarea afacerilor s i teologie ortodoxa  s i acordul SEMP cu Universitatea din Zu rich î n filologie s i s tiint e politice. Î n perioada 13-15 ianuarie 2022, echipa compusa  din Bilibo k Rena ta, Kulcsa r Norbert (Directia Comunicare s i Relat ii Publice), Keresztes Sarolta (Centrul de Cariera , Orientare Profesionala  s i Alumni) s i Feje r Anna (CCÎ – Biroul de Mobilita t i s i Student i Înternat ionali) a reprezentat Universitatea Babes -Bolyai la ta rgul internat ional Educatio din Budapesta, cel mai mare eveniment î n domeniul educat iei din Ungaria. Af lat la cea de-a 22-a edit ie, î n acest an, ta rgul a fost organizat î n format hibrid: timp de trei zile liceeni, masteranzi, pa rint i, profesori, conduca tori de institut ii din toata  t ara au avut posibilitatea sa  discute direct cu reprezentant ii institut iilor, s colilor sau online pe platforma virtuala  a ta rgului. Î n cele trei zile au fost prezent i peste 50.000 de vizitatori s i aproape 100 de expozant i, printre care institut ii de î nva t a ma nt superior, s coli de limbi stra ine, formare profesionala , ultimele evolut ii educat ionale, mijloace s i metode de predare. 

https://heinnovate.eu/en/news/heinnovate-webinar-part-conference-future-europe-how-can-higher-education-contribute-shaping
https://heinnovate.eu/en/news/heinnovate-webinar-part-conference-future-europe-how-can-higher-education-contribute-shaping
https://heinnovate.eu/en/news/heinnovate-webinar-part-conference-future-europe-how-can-higher-education-contribute-shaping
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Î n luna ianuarie 2022, reprezentant ii Biroului Erasmus+ au participat la select ia pentru mobilita t i de practica  ala turi de reprezentant ii AÎESEC Cluj-Napoca. I n dătă de 18 iănuărie 2022, colegă noăstră  Diănă Son, din cădrul Biroului Erăsmus+, ă părticipăt  lă sesiuneă de in-formăre online orgănizătă  de EACEA, ăpelul ”Proiecte orientăte spre viitor” din cădrul Progrămului Erăsmus+ Părteneriăte pentru Inovăt ie. Studentele Erasmus+ la Facultatea de S tiint e Politice, Administrative s i ale Comunica rii, Johana Kontowski (de la University of Twente, Olanda) s i Kim-Naja Kaufner (Kiel University of Applied Sciences, Germania) organizeaza  expozit ia de fotografie ”The Ways of the Strays”. Expozit iă vă fi disponibilă  pentru vizităre lă Turnul Croitorilor î n perioădă 7-22 februărie 2022, ăccesul fiind grătuit. 

Î n luna ianuarie 2022, s-au semnat, extins sau prelungit acordurile Erasmus cu urma toarele universita t i: Îlia State University s i Caucasus University (Georgia), Abomey-Calavi University (Benin), Gordon Academic College (Îsrael), Abdelhamid Îbn Badis University of Mostaganem (Algeria), University Cheikh Anta Diop (Senegal), Florida Înternational University (SUA), University of Danang (Vietnam), University of Johannesburg (Africa de Sud), Catholic Foundation of Applied Sciences Munich s i University of Go ttingen (Germania), Pa zma ny Pe ter Catholic University, Ka roli Ga spa r University of the Reformed Church in Hungary, University of Pe cs s i Eo tvo s Lora nd University (Ungaria), Danish School of Media and Journalism (Danemarca), Sofia University St Kliment Ohridski (Bulgaria), University of Florence, University of Bergamo, University of Roma Tre, University of Pisa, Sapienza University, University of Udine University of Rome ”Tor Vergata” s i University of Milano-Bicocca (Îtalia), University of Reims, Catholic University of Lyon, University of Bordeaux, Lille University University Gustave Eiffel, University Sorbonne Nouvelle, Sciences Po Lyon s i Catholic Înstitute of Toulouse (Frant a), Theatre Înstitute, Zaragoza University, University of Zaragoza s i University of Almeria (Spania), University of Maribor (Slovenia), NOVA University of Lisbon (Portugalia), Cardinal Stefan Wyszyn ski University in Warsaw (Polonia), Mikolas Romeris University (Lituania), University of Applied Sciences Burgenland s i University of Înnsbruck (Austria), Kirikkale University (Turcia), National and Kapodistrian University of Athens s i University of Macedonia (Grecia), KU Leuven (Belgia), Charles University (Cehia). 
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Cadre didactice care sprijină activ internaționalizarea 

 

GABRIELLA-NÓRA TAR Gabriella-No ra Tar este conferent iar î n cadrul Departamentului de limba s i literatura germana  de la Facultatea de Litere, domeniile ei de cercetare fiind: istoria teatrului german din sec. al XVÎÎÎ-lea s i al XÎX-lea, cultura pentru copii s i tineret. Î n urmarea carierei de cerceta tor a fost î ndrumata  de profesori de excelent a  din Cluj, doamna Prof. dr. Elena Viorel s i Prof. dr. Emese Egyed; din spat iul german a fost marcata  de cooperarea profesionala  cu Dr. Horst Fassel (Tu bingen), Dr. Hella Ehlers (Rostock) s i Prof. dr. Peter Go hler (Berlin), prin prestat ia lor de dasca li s i savant i. Este responsabil Erasmus s i persoana  de contact pentru evenimentele internat ionale ale departamentului din anul 2008. De-a lungul carierei sale, dna Tar s-a implicat activ î n activitatea de internat ionalizare (coopera nd de la CCÎ cu dr. Îlona Diana Dranca , Ramona Fader, dr. Îoana Florea s i dr. Ramona Onciu), recunoas terea relevant ei schimbului internat ional data nd î nca  din timpul studiilor proprii ca bursier KAAD la Rostock sau bursier CEEPUS la Viena. Î n perioada 2005-2009 dna Tar a fost lector Tandem al Fundat iei Robert Bosch din Stuttgart, perfect iona ndu-se prin training-urile internat ionale oferite (Zvolen/SK, Krzyzowa/PL, Rousse/BG, Weimar s i Stuttgart) mai ales î n domeniile de management de proiecte s i management cultural. Lectoratul Tandem det inut sub motto-ul de „Vo lkerversta ndigung” al fundat iei are influent e pa na  î n prezent asupra stilului ei de lucru cu student ii s i î n echipe profesionale. Din pozit ia de coordonator al sect iei de cercetare (2010-2012) s i apoi de director adjunct (2012-2015) al Înstitutului de Studii Germane (ÎDLF), dna Tar a desfa s urat, î n cooperare cu directorul Înstitutului s i prorectorul liniei germane din acea perioada , Prof. Rudolf Gra f s i a colaboratorilor (dr. Îoana Florea s i Emilia Darnai) numeroase act iuni de cooperare internat ionala . Î n cadrul programului Tandem de cercetare interculturala  (9 edit ii, î n colaborare cu Universitatea din Regensburg, Prof. Dr. Walther Koschmal s i dna Lisa Unger-Fischer) au fost tipa rite doua  volume bilingve cuprinza nd rezultatele cerceta rii participant ilor (2011 s i 2015, versiune online: http://www.uni-regensburg.de/europaeum/eigene-publikationen/index.html). 
 Din 2015 activeaza  ca î ndruma tor s tiint ific/mentor î n cadrul S colii Înternat ionale de Doctoranzi „Vladimir Admoni” î ntr-o colaborare DAAD cu Universitatea Viadrina din Frankfurt a.O., Univ. Humboldt Berlin, Univ. Jagello Cracovia, Univ. ELTE Budapesta s i Univ. Bratislava. Din aceasta  pozit ie a contribuit activ la construirea unui parteneriat interinstitut ional tip „Germanistische Înstitutspartnerschaft” (din 2021) cu Univ. Viadrina s i Jagello, ala turi de colegii sa i de departament, domnul Prof. dr. Andra s Balogh s i doamna Conf. dr. Daniela Vladu. Î n prezent, colaboreaza  cu CCÎ î n cadrul unui program tip „Blended Întensive Program” (coordonat la nivel de departament de dna dr. Vladu), derulat cu Katholische Stiftungshochschule Mu nchen s i Universitatea ELTE din Budapesta. 

http://www.uni-regensburg.de/europaeum/eigene-publikationen/index.html
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Facultatea de Matematică și Informatică Facultatea de Matematica  s i Înformatica  a Universita t ii Babes -Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) coordoneaza  doua  proiecte de transfer tehnologic realizate î n parteneriat cu companii de ÎT din Cluj î n cadrul Programului Operat ional Competitivitate 2014-2020. Primul proiect, cu titlul „Platforma  software pentru predict ia evolut iei viitoare a unor indicatori din procese comerciale, bazata  pe Big Data s i Data Mining”, cod SMÎS2014+ 121004, se realizeaza  î n colaborare cu Optima Group SRL (coordonator). Cel de-al doilea proiect, intitulat „Sistem integrat pentru automatizarea proceselor de afaceri utiliza nd Înteligent a Artificiala ”, cod SMÎS2014+ 121075, se desfa s oara  î n colaborare cu Endava Roma nia SRL (coordonator). 
 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Doua  echipe student es ti din cadrul Faculta t ii de S tiint e Economice s i Gestiunea Afacerilor a Universita t ii Babes -Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) s-au calificat î n finala competit iei de studii de caz organizate de Rotman Commerce Entrepreneurship Organization a Universita t ii din Toronto (Canada). Ambele echipe clujene au reus it o performant a  remarcabila , una dintre ele ajunga nd sa  se claseze printre cele mai bune 5 echipe student es ti ale finalei, î n finala globala  Boundless Case Competition (https://www.rotmanceo.com/boundless), organizata  sa mba ta , 15 ianuarie 2022. 
 

Facultatea de Studii Europene I n 24 februărie, se orgănizeăză  conferint ă Evoluția mediului de securitate internațional și regional, ava ndu-l ca invităt pe Conf. Dr. Iuliăn Chifu, Consilier de Stăt ăl Prim-Ministrului pentru Relăt ii Externe, Securităte s i Afă-ceri Strătegice. 
 

Facultatea de Geografie Facultatea de Geografie (Promotor de proiect), î n parteneriat cu Norwegian Înstitute for Nature Research (Partener 1), deruleaza , î n perioada 16 decembrie 2021 - 30 aprilie 2024 , proiectul „Restaurarea zonelor umede s i turba riilor din Regiunea de Nord-Vest” (NWPEAT), care are drept obiectiv general restaurarea zonelor umede s i turba riilor din Regiunea de Nord-Vest. Obiectivul se î ncadreaza  î n atingerea obiectivului general al Programului RO-Mediu, respectiv î mbuna ta t irea sta rii mediului î nconjura tor î n ecosisteme s i reducerea efectelor activita t ii antropice, prin tipurile de intervent ii de restaurare propuse pentru fiecare schema  de restaurare î n parte. Facultatea de Geografie marcheaza  Ziua Mondiala  a Zonelor Umede (2 februarie) prin crearea unui workshop online integrat î n cadrul proiectului „Restaurarea zonelor umede s i turba riilor din Regiunea de Nord-Vest” (NWPEAT). Evenimentul a avut loc î n 2 februarie. 

https://www.rotmanceo.com/boundless
https://www.rotmanceo.com/boundless
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Facultatea de Teologie Ortodoxă I n perioădă 1 februărie - 13 mărtie, făcultăteă ănunt ă  desfă s urăreă concursului Ortodoxia, pen-tru tinerele tălente, î n Anul omagial al rugăciunii 
în viața Bisericii și a creștinului ș i Anul comemora-
tiv al sfinților isahiști Simeon Noul Teolog, Grigo-
rie Palama și Paisie de la Neamț. I n ăceeăs i perioădă , se desfă s oără  concursul cu temă Liniștea, adreșat nivelului preuniverșitar. 

Fundat ia UBB organizeaza  s i î n acest an proiectul de suflet adresat seniorilor ceta t ii, edit ia din 2021-2022 a evenimentului „Universitatea va rstei a treia”, un proiect de î nva t are continua  (Life Long Learning). Evenimentul este realizat î n parteneriat cu Asociat ia EduNation s i Prima ria Cluj-Napoca. 
 Biblioteca Centrala  Universitara  „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca ofera , timp de o luna , acces gratuit pe platforma PressReader.com. Prin intermediul acestei platforme, cititorii pot accesa publicat ii de prestigiu, precum The Washington Post, The Guardian, Daily Mail etc. PressReader.com pune la dispozit ia cititorilor sa i o colect ie de 7.000 de ziare s i reviste, apa rute î n 60 de limbi, din 120 de t a ri. 

 

Universitate 

Cf. https://news.ubbcluj.ro/ 
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Centre Culturale 

Centrul Cultural Italian 22 februarie: scriitoarea Viola Ardone î s i prezinta  cea mai recenta  carte Oliva Denaro, povestea devenita  istorie a refuzului unei ca sa torii reparatorii de ca tre o ta na ra  din Sicilia anilor 1960. Cuvintele protagonistei sunt emblematice: „Femeia la singular nu exista . Daca  e acasa , este cu copiii ei, daca  iese, merge la biserica , la piat a  sau la î nmorma ntare, s i acolo e cu ceilalt i. S i daca  nu exista  femei care sa  o t ina  sub ochi, trebuie sa  fie î nsot ita  de un ba rbat.” 
Biblioteca Austria „Bernhard Stillfried” 16 februarie: prelegerea online Kaiserlich-königliche Spuren in 
den Archiven rumäniens / Urme cezaro-crăiești în arhivele 
României, sust inuta  de Dr. Lora nd Madly. 
Institutul Francez - filiala Cluj-Napoca 4-6 februarie: Forumul tinerilor: Europa unei noi generat ii. 
Institutul Confucius 28 februarie: demararea cursurilor online de limba chineza  pentru public. 17 ianuarie: demararea cursurilor online de limba chineza  î n s colile partenere din cinci judet e. 
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Centrul Clujean pentru Studii Indiene 10 februarie: demararea cursului de bengaleza , cu durata de 5 sa pta ma ni, predat de Maria-Daniela Pomohaci (Univ. Go ttingen, Germania). 
 

Centrul Clujean pentru Studii Indiene s i 
Centrul Cultural Japonez 14 februarie: rularea filmului The Japanese Wife, care pune î n valoare elemente esent iale ale celor doua  culturi: bengaleza  s i japoneza . 

https://www.youtube.com/watch?v=Br3K4fkt9fs
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Burse/Programe 

https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php 

https://www.facebook.com/cci.ubbcluj 

Programul Icon 2022, granturi oferite de SGroup - Universities in Europe. 

EUTOPIA - conferint e adresate student ilor: 1. EURSS: EUTOPÎA Undergraduate Research Support Scheme (apel deschis pa na  î n 28 februarie 2022) 2. ICUR: The Înternational Conference of Undergraduate Research (apel deschis pa na  î n 30 septembrie 2022) 3. BeEUTOPIAn Student Conference (urmeaza  deschiderea apelului) 4. EUTOPIA Student Think Tank (urmeaza  deschiderea apelului) 
Consiliul Indian pentru Relații Culturale (ICCR) are pla cerea de a anunt a disponibilitatea a 100 de burse î n cadrul schemei de burse ÎCCR pentru cultura indiana  la universita t i/institute indiene pentru anul universitar 2022-23. Aplicat iile de la student ii internat ionali interesat i pentru anul universitar 2022-23 sunt as teptate online prin portalul de burse A2A al ÎCCR http://a2ascholarships.iccr.gov.in, care va fi operat ional din 25 ianuarie 2022. 
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) Lansarea programului de burse Eugen Îonescu 2021-2022. Bourses de recherche doctorale et postdoctorale 
«Eugen Ionescu». Termen limita  depunere dosare: 11 martie 2022. Premiul europeăn pentru tineri reporteri. Le prix européen du jeune reporter. Dătă limită : 30 mărtie 2022. Apel la proiecte student es ti. Appui aux initiatives étudiantes. Appel régional aux projets. Data limita : 20 martie 2022. Apel CREES (Comisia Regionala  de expert i economici s i s tiint ifici). Commissions régionales d`Experts 
économiques et scientifiques: Appel à candidatures pour des membres universitaires en Europe centrale et 
orientale. Data limita : 18 martie 2022. Apel internat ional la contribut ii pentru revista Revue de l`Observatoire des politiques publiques en situation 
d`épidémie et post-épidémie (OPPEE). 

Alte apeluri 

Bursele Guvernului Francez. Termen limita  depunere dosare: 4 martie 2022. 
Bundestagul german î mpreuna  cu Freie Universita t Berlin, Humboldt-Universita t Berlin, Technische Universita t Berlin va  invita  sa  candidat i pentru o Bursa  Parlamentara  Înternat ionala  (ÎPS) de cinci luni la Berlin. 
Bursele BAYHOST pentru studii masterale s i doctorale, program sponsorizat de landul federal german Bavaria. 
Programul Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), din Osnabru ck, ofera  burse de studiu la institut ii de î nva t a ma nt superor, de cercetare, companii s i asociat ii din Germania. 
Bursele Institutului Cultural Român. 

Bursele Statului Român. 

https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php
https://www.facebook.com/cci.ubbcluj
https://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php?fbclid=IwAR2vipVSpYK2lhepB3BBkjKGLpZsuO0terbeTKZ04IqVVVSQE6Fa5VYpnhc
https://eutopia-university.eu/english-version/portfolio/students/eurss-eutopia-undergraduate-research-support-scheme
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/student-research/icur/
https://eutopia-university.eu/english-version/portfolio/students/beeutopian
https://www.eustt.org/
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/?fbclid=IwAR0ujeLWSo-KrbXk41Ffz4iPplByY8_oaoNIgtbIgJORGfX-MlI4eBRWscc
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidatures-2022/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/prix-europeen-jeune-reporter-appel-a-candidature/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-aux-initiatives-etudiantes-appel-regional-projets-2022/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/commissions-regionales-dexperts-economiques-et-scientifiques-crees-appel-candidatures-pour-des-membres-universitaires-en-europe-centrale-et-orientale/
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-international-a-contributions-de-revue-de-lobservatoire-politiques-publiques-situation-depidemie-post-epidemiques-oppee/
https://institutfrancais.ro/bucuresti/evenimente/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/
http://www.bundestag.de/ips
https://www.uni-regensburg.de/.../study-in.../index.html
https://www.dbu.de/708artikel38401_2896.html
https://www.icr.ro/pagini/icr-acorda-doua-burse-constantin-brancusi-si-doua-burse-george-enescu?fbclid=IwAR1aJxhDRzw_BLtq0if1t5hR69bnp01wabqrwNVbtDurWiMxdw2Qh032K-s
https://roburse.ro/burse-de-studii/
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https://cci.ubbcluj.ro/

