DESCRIEREA PROIECTULUI
Acesteinformaţii vor fi publicate pe site-ul Consiliului Studenţilor www.csubb.ro

Date privind proiectul
1. Titlul
2. Perioada propriuzisă de desfășurare
3. Loc de desfăşurare
4. Buget (Lei)

Festivalul Universităţii Babeș - Bolyai
De la
1 mai
Până la
Localitate
a
Total

Cluj –Napoca

Judeţul

3100

Solicitat
de la UBB

1 iunie 2015
Cluj
950

Sumarul proiectului
Festivalul Universită ii Babe -Bolyai e un proiect, aflat la a doua edi ie sub acest nume
patra edi ie sub acela i concept, ce î i propune să angreneze în diverse activită i cluturale
sportive studen ii si profesorii atât din universitate, cât

ia
i

i din Cluj-Napoca pentru o perioadă de o

săptămână. Evenimentul, organizat sub numele UBB Fest se va desfă ura în perioada 1 aprilie- 15
iunie 2015, fiind un proiect ce apare în agenda Federa iei Share pentru Cluj Capitală Europeană a
Tineretului. Acesta este împăr it pe două mari concepte: UBBCultural
proiectului este de a cre te consumul atât cultural cât
Universitatea Babe -Bolyai

i UBBSport. Scopul

i sportiv în rândul studen ilor din

i implicarea directă a acestora în via a culturală

i sportivă atât prin

participarea la evenimente culturale precum ateliere de teatru, dans, concursuri de scurt-metraje sau
fotografie, cât

i prin participarea la competi ii sportive.

Scurtă descriere a organizaţiei
Organiza ia Studen ilor din Universitatea ”Babe -Bolyai” (OSUBB) este organiza ia
tuturor studen ilor din Universitatea ”Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca.
Conform Statutului OSUBB i a actului adi ional nr. 6688/66/2011 la Actul Constitutiv),
OSUBB se prezintă ca fiind o organiza ie democratică, independentă, nesubordonată politic, cu
activitate socială
i sindicală. OSUBB este o organiza ie non-profit care promovează
multiculturalismul, sus ine crearea unui mediu universitar caracterizat prin calitatea serviciilor
educa ionale oferite studen ilor, militează pentru apărarea valorilor democra iei i sus ine
reprezentarea legitimă a studen ilor.
Având o experien ă de peste 17 ani, scopul principal al organiza iei este de a reprezenta interesele
comune ale studen ilor din Universitatea “Babe -Bolyai” precum i de a stimula participarea
activă a acestora la actul educa ional, via a socială, economică i culturală. Printre ac iunile cu

cel mai mare impact se numără campaniile de informare i de con tientizare în rândul studen ilor,
campaniile de chestionare pentru identificarea nevoilor acestora i, nu în ultimul rând, proiectele
menite să faciliteze inser ia studen ilor pe pia a muncii.
Din 1997 sute de studenţi au pă it pragul organiza iei, cu fiecare genera ie trecută organiza ia
devenind mai mare, mai puternică, mai influentă. În prezent organiza ia are un număr de 250 de
membri din toate facultă ile Universită ii Babe -Bolyai adu i împreună de ideea unei vie i
studen e ti condimentate de activită i extracurriculare şi non-formale.
De-a lungul activită ii lor ca voluntari sau membri ai organiza iei, studen ii beneficiază de
instruire directă sau indirectă în diverse domenii. În momentul actual Adunarea Generală reprezintă
organul suprem de conducere, alcătuit din membrii cu drept de vot ai organizaţiei. Biroul de
Conducere este organul de administrare şi de execuţie i este format din: Preşedinte -Oana Onicaş,
Vicepreşedinte-Ruxandra Pintea, Secretar General–Gherasim Diana, Cenzor–Mihai Co tiug, si 6
coordonatori de departamente: Educaţional – Cuzuc Maria, Proiecte-Rî ca Ambra, Resurse
Umane- Sava Alexandru, Imagine i PR – Ro u Ioana, Rela ii Externe – Ho tină Alexandra i
Financiar – Bianca Alexă.

