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Cluj-Napoca, 
6.10.2010 

 
Dragi colegi,, 
 
Odată cu debutul noului an universitar, în preajma Zilei Internaţionale a Educaţiei, Facultatea 
noastră îşi propune să dezvolte relaţiile pe care le are cu învăţământul preuniversitar, să deschidă 
noi canale de comunicare şi astfel să ofere un real sprijin dascălilor şi elevilor acestora în ceea ce 
priveşte educaţia – la orice nivel şi vârstă - în chimie, tehnologie şi inginerie chimică. 
 
Astfel, acest buletin de actualităţi se doreşte a fi o platformă informaţională cu actualizare 
trimestrială, prin intermediul căreia ne propunem să prezentăm şi promovăm evenimentele şi 
acţiunile organizate sub egidă proprie în scopul familiarizării societăţii cu ştiinţele naturii şi a 
încurajării studiului chimiei sau a aplicaţiilor acesteia. Totodată vom descrie şi întreaga paletă a 
oportunităţilor de studiu oferite de către Facultatea noastră.  
 
Sperăm ca tradiţia Universităţii noastre, cea a Facultăţii cât şi experienţa corpului didactic să se 
transforme într-o sursă de inspiraţie pentru reabilitarea imaginii chimiei ca disciplină şi a 
industriei chimice ca producătoare de bunuri utile dar stăpână a tehnologiilor ecologice.  
 
Avem convingerea că buletinul nostru de actualităţi va deveni un instrument util, va deschide noi 
perspective de colaborare cu învăţământul preuniversitar şi va sprijini revigorarea studiului 
chimiei şi a ştiinţelor naturii. 
 
 

Cu consideraţie, 
     Decan, 
     Conf. univ. dr. Cornelia Majdik 

UNIVERSITATEA „BABEŞ BOLYAI” 

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI 
INGINERIE CHIMICĂ 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
Str. Arany Janos nr. 11; RO - 400028, Cluj-Napoca, 
România 
 
Tel.: 0264 593833; Fax: 0264 590818 
E-mail: chem@chem.ubbcluj.ro 
Web site: chem.ubbcluj.ro 
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Evenimente cu tradiţie 
 

 
 
Tabelul de mai jos conţine lista acţiunilor cu 

dată fixă pe care Facultatea de Chimie le 
organizează în viitorul apropiat. Se descrie pe scurt 
şi profilul publicului ţintă. Informaţiile detaliate se 
obţin accesând paginile proprii ale evenimentelor 
prin intermediul link-urilor indicate. 
 

 
 

Data Eveniment Locaţie Se adresează ... 
    

23 Octombrie 
2010 

Ziua Porţilor Deschise 
Ediţia a II-a 

Sediul facultăţii: 
Cluj-Napoca 
str. Arany Janos 
nr.11 

... tuturor prietenilor ştiinţei 
(elevi, profesori, părinţi, 
studenţi, cercetători, etc.) şi 
publicului larg 

          LINK: http://www.chem.ubbcluj.ro/porti.html 
    
2 Aprilie 
2011 

Concursul de chimie 
“CANDIN LITEANU” 
Ediţia a IX-a 

Sediul facultăţii: 
Cluj-Napoca 
str. Arany Janos 
nr.11 

... elevilor claselor a XI-a şi a 
XII-a 

          LINK: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin-liteanu/regulament.html 
 
 
 

Acţiuni în pregătire 
 

Această rubrică semnalează evenimente şi acţiuni viitoare, ale căror date încă nu 
au fost fixate. Informaţiile detaliate vor fi făcute publice prin intermediul mini-publicaţii 
electronice de faţă şi a site-ului facultăţii. 
 

♦ Zilele Chimiei 
Anul 2011 a fost proclamat Anul Chimiei, fapt ce a inspirat organizarea unei serii 

de zile tematice sub deviza “Descoperă, experimentează, învaţă!”. Vor fi prezentate 
interactiv, pe parcursul unei întregi zile, subiecte de mare interes şi actualitate cum ar fi 
chimia alimentară, tehnicile de control şi de remediere a mediului sau aspecte ale 
tehnologiei şi ingineriei chimice în viaţa cotidiană. Invitaţii vor putea audia prelegeri, vor fi 
martorii unor experimente demonstrative sau le vor putea efectua chiar ei înşişi. 
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♦ Îndrumar pentru laboratorul şcolar de chimie 
Acest îndrumar se va adresa atât 
profesorilor cât şi elevilor. Manualul va fi 
conceput ca un “reţetar” detaliat al 
experimentelor simple, uşor de realizat în 
orice laborator şcolar de profil. 

 
 

♦ Simpozion naţional pentru elevi (2011) 
Facultatea îşi propune să răsplătească 

eforturile elevilor merituoşi în studiul chimiei prin 
organizarea unui simpozion ştiinţific la nivel naţional. 
Participanţii vor avea astfel posibilitatea să prezinte 
rezultatele propriilor experimente care i-au iniţiat şi 
îndrumat către ştiinţele naturii. 

 

♦ Şcoli de vară 
 
Se preconizează organizarea unor şcoli de vară pe 

parcursul verii anului 2011, în limbile Română Maghiară. 
Acţiunile se adresează atât elevilor cât u şi profesorilor lor. 
 
 
 

 

Ziua Porţilor Deschise – Ediţia a II-a 

 

 

Evenimentul are loc în data de 23 octombrie 2010, 
orele10 şi 16, şi acoperǎ palete largi de interese, de la elevul 
de gimnaziu pânǎ la cel aflat în pragul bacalaureatului, de la 
profesorul de chimie la pǎrintele preocupat de posibilitǎţile de 
validare profesionalǎ a copiilor sǎi. 

Sub deviza “Descoperă Chimia!” vizitatorii vor putea 
desluşi tainele laboratoarelor facultăţii noastre şi vor 
descoperi fascinanta lume a chimiei si a ingineriei chimice 
experimentând alături de noi. 



Actualităţi Transilvănene în Chimie şi Inginerie Chimică, 
Nr. 1, Octombrie 2010 

 6

 
Traseele de vizitare sunt alcătuite pe grupuri de vârstă şi de interese, fiecare grup 

beneficiind de un ghid propriu. Rând pe rând Cetăţile Chimiei îşi vor deschide larg porţile, 
va apare zâmbetul neîncrezător, uşor mirat în faţa vulcanului chimic, al focurilor bengale şi 
al ursuleţilor dansatori din eprubetă. 

Informaţii detaliate asupra surprizelor pe care le pregătim vizitatorilor se găsesc la 
adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/porti.html 

Grupurile organizate ce sosesc în autocare pot beneficia de spaţiul propriu de 
parcare al Facultăţii. La cerere putem asista aceste grupuri în găsirea spaţiilor de cazare. 

În aşteptarea evenimentului vă invităm să vizitaţi galeria foto a ediţiei precedente, la 
adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/poze.html 

 
 

Concursul de chimie “CANDIN LITEANU” 
 – Ediţia a IX-a – 

 

 
 
 
 

Oferta actuală de studii pentru cadre didactice 
 

♦ Programul de reconversie profesională 
postuniversitară 

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pot beneficia 
de posibilitatea înscrierii în programul de reconversie profesională 
postuniversitară. Se oferă locuri în regim cu taxă (2000 RON/an), la 
forma de învăţământ la distanţă (ID). Criteriile generale de eligibilitate, 
cele de ierarhizare şi formalităţile de admitere sunt prezentate în 
detaliu la adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/pr-acad/conversie.html 

Concursul profesional de chimie „CANDIN LITEANU” 
oferă candidaţilor posibilitatea verificării cunoştinţelor lor de 
chimie dar şi un criteriu alternativ de selecţie la Concursul de 
admitere la Facultatea naoastră. 

Înscrierea şi participarea sunt gratuite. Premianţilor li 
se oferă premii atractive în cărţi şi obiecte. Regulamentul 
actualizat al concursului, tematica acestuia şi formularele de 
înscriere le puteţi studia în detaliu la adresa: 
http://www.chem.ubbcluj.ro/candin-liteanu/regulament.html 
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Înscrierile durează până în data de 29 Octombrie 2010. 

♦ Cursuri postuniversitare 
Programul Chimia pentru orice vârstă, prezintă la 

adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/pr-acad/perfectionare.html 
paleta de cursuri postuniversitare oferite de către Facultate. 
Promovarea cu succes a examenului final duce la obţinerea, 
conform HG 733/21.oct.1998, a unui certificat de absolvire. 
Fiecare curs valorează 10 credite, fiind astfel recomandat mai 
ales cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

 
 

Admiterea 2011 
Oferta educaţională la nivel Licenţă şi Master, regulamentul actualizat al procedurii 

de admitere pentru anul universitar 2011-2012 şi cifrele de şcolarizare pentru locurile în 
regim bugetat sau cu taxă vor fi făcute publice în primăvara anului 2011. Informaţiile vor fi 
diseminate şi prin aceasta platformă de actualităţi transilvănene. 


