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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE LITERE, BAIA MARE 
 

Categoria „Susținerea activităților organizațiilor studențești” 

Facultatea de Litere, Baia Mare, a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a derulat, în 2017, 

două proiecte de maximă importanţă pentru viaţa academică băimăreană: „Primăvara studenţească” 

(mai 2017) şi „Toamna academică băimăreană” (octombrie-noiembrie 2017). 

În susţinerea activităţii studenţilor şi a organizaţiei acestora din Centrul Universitar Nord din 

Baia Mare - Liga studenţilor „Pintea Viteazul” - în primăvara acestui an, am iniţiat şi organizat 

prima ediţie a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „NORD – perspective 

interdisciplinare” (http://litere.cunbm.utcluj.ro/nord/), acţiune menită să valorizeze activitatea 

ştiinţifică studenţească, precum şi o demonstraţie live – pentru tinerii studenţi – despre cum se 

derulează o astfel de activitate. Acest eveniment a fost gândit să implice studenţii şi să-i 

responsabilizeze în egală măsură. Astfel, am luat partener Liga studenţilor „Pintea Viteazul” a 

Centrului Universitar Nord din Baia Mare care ne-a oferit tot sprijinul necesar. 

În cadrul proiectului s-a încheiat un parteneriat cu Universitatea din Ujgorod, Ucraina în 

vederea realizării unor schimburi știinţifice mai puternice între cele două universități partenere. 

Asocierea s-a realizat în vederea dezvoltării competențelor complementare ale celor două instituții 

în domeniul cercetării științifice cu profil umanist. La această primă ediție a participat şi o delegaţie 

de 15 studenţi, însoţiţi de 4 profesori de la Universitatea Naţională din Ujgorod, Ucraina. Acestei 

delegaţii, Facultatea de Litere din Baia Mare i-a asigurat cazarea şi a decontat integral transportul. 

Urmare a impactului deosebit şi pentru dezvoltarea colaborării cu instituţii similare din apropierea 

graniţelor, s-au încheiat încă 4 protocoale de colaborare cu facultăţi similare din Chişinău, 

Republica Moldova. 

Caracterul inovator al proiectului a constat în faptul că s-a pornit de la ideea conform căreia 

problemele cu care ne confruntăm în viața profesională, socială sau personală impun judecăți și 

decizii care nu sunt limitate in jaloanele disciplinare. Întâlnirea studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor din mai multe centre universitare din țară, dar și din străinătate s-a dorit a fi pusă sub 

semnul depășirii granițelor artificiale între diferitele domenii de cercetare, considerând că 

interdisciplinaritatea poate oferi studenților și masteranzilor o imagine integrată asupra ariilor lor de 

preocupare diverse, propunându-le o deschidere a universului de cunoaștere. Manifestarea științifică 

a urmărit dezvoltarea și menținerea unui climat științific adecvat la nivelul Facultății de Litere, prin 

implicarea avansată a studenţilor şi masteranzilor în activităţile de cercetare.   

http://litere.cunbm.utcluj.ro/nord/
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În vederea reducerii abandonului școlar, precum și a creșterii gradului de absorbție  a 

candidaților din zonele de interes, s-a considerat că întâlnirile între studenți/ masteranzi, crearea 

unui cadru propice pentru un dialog constant și real între membrii comunității academice 

băimărene, dar și extinderea spațiului de dialog spre alte centre universitare și spre universități din 

alte țări nu poate fi decât benefic. 

 Pentru ca studenţii să simtă cu adevărat că este o acţiune dedicată lor şi că-i pune în valoare, 

am expus, la intrare, un banner de 4 m lungime pe 1 m lăţime, s-au tipărit mape, programe şi s-au 

acordat diplome de participare. Evenimentul a avut un impact deosebit, 180 de studenţi s-au înscris 

la cele 4 secţiuni: Secțiunea I. Filologie și Studii Culturale; Secțiunea II. Filosofie și Științe ale 

comunicării; Secțiunea III. Teologie și Asistență social; Secțiunea IV. Arte plastice. În plus, s-a 

organizat o secţiune dedicată masteranzilor, precum şi una dedicată doctoranzilor, acoperind astfel 

toate nivelurile de şcolarizare ale Facultăţii de Litere din Baia Mare: licenţă, masterat, doctorat. 

Implicarea studenţilor în acest prestigios eveniment a fost dat şi de cooptarea lor în comisiile de 

moderare pe secţiuni (a se vedea programul sesiunii ştiinţifice de pe site: 

http://litere.cunbm.utcluj.ro/nord/assets/program-NORD.pdf ). 

Cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Consiliului Judeţean 

Maramureş, prin proiectele depuse în noiembrie 2016, respectiv februarie 2017, am reuşit să oferim 

şi două mese de prânz, precum şi cazarea unor studenţi participanţi veniţi de la Universitatea 

„Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca.  

 Activitatea a fost larg mediatizată pe facebook-ul Facultăţii de Litere, dar şi în presa şi TV 

locale. 

Materialele prezentate în cadrul sesiunii ştiinţifice studenţeşti „NORD – perspective 

interdisciplinare” sunt, în prezent, în faza de evaluare pentru a fi tipărite într-un volum colectiv,  

care va fi lansat la următoarea ediţie a sesiunii, în luna mai 2018. 

„Primăvara studenţească” este completată de „Toamna academică băimăreană” 

(http://litere.cunbm.utcluj.ro/toamna-academica), activitate desfăşurată pe două niveluri: A. 

Conferinţe internaţionale de comunicări ştiinţifice; B. Conferinţe susţinute de înalte personalităţi ale 

culturii şi ştiinţei româneşti (academicieni, profesori şi experţi din diferite domenii de activitate). 

 

Conf. univ. dr. Ioan-Mircea FARCAŞ 

Decan, Facultatea de Litere, Baia Mare 
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