
4.4 Alumni și situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente

Alumni

În perioada 10-12 iunie 2021 Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni (CCOPA)

a organizat în colaborare cu facultățile universității evenimentul intitulat UBB Alumni Days.

Acesta a fost unul hibrid (cu prezență fizică și online) și s-a întins pe o durată de trei zile. În

cadrul evenimentului de deschidere oficial au avut loc 4 prelegeri de tip TEDx, din partea

absolvenților  Universității  Babeș-Bolyai,  cu transmitere  live  pe rețelele  de socializare  ale

UBB. Cei  care  au  luat  cuvântul  și  au vorbit  despre  teme precum:  cariera,  realizările  lor

profesionale,  relația lor cu universitatea și importanța educației  oferite de aceasta au fost:

Gabriela  Szabo  (sportivă  de  talie  internațională),  Daniel  Metz  (Președintele  Bordului

Executiv NTT Data România), Cosmin Mihaiu (fost CEO al MIRArehab) și Brem Jürgen

(cercetător la Universitatea Oxford). Evenimentul a continuat cu gala „Alumni de onoare”

care a inclus premierea,  pentru merite deosebite, a unui absolvent pentru fiecare facultate

componentă a UBB. Gala a fost transmisă live pe rețelele de socializare ale universității. 

Zilele Alumni au continuat cu evenimente destinate alumnilor UBB, organizate  la fiecare

facultate  în  parte  care au inclus  peste  40 de acțiuni  punctuale  de tipul:  meselor  rotunde,

întâlnirilor cu absolvenții, prelegerilor, prezentărilor etc. 

Gala  Alumni  a  liniei  maghiare  a  avut  loc  vineri,  11  iunie,  iar  ún  cadrul  ei  s-au  ținut  3

prezentări științifice pentru a oferi absolvenților o perspectivă asupra celor mai recente și mai

interesante cercetări și acțiuni/întâmplări pe nivel de universitate și facultate.  Evenimentul

fost transmisă live pe rețelele de socializare ale universității.

Sâmbătă, 12 iunie toți absolvenții  universității,  împreună cu familiile lor, au beneficiat de

intrare gratuită în Parcul Iuliu Hațieganu și Grădina Botanică “Alexandru Borza”.

Pe parcursul anului 2021 s-a creat o rețea de nuclee alumni la nivel de UBB coordonate de

câte un responsabil de la fiecare facultate. Obiectivul acestei rețele este creșterea vizibilității

comunității alumni și consolidarea relației instituției cu absolvenții, implicarea acestora în cât

mai  multe  activități  și  evenimente.  Acest  obiectiv  s-a  realizat  prin  creerea  unor  secțiuni

destinate  alumnilor  pe  site-urile  tuturor  facultăților,  respectiv  organizarea  unor  serii  de

activități  ce  vizează  implicarea  absolvenților.  Cu  ajutorul  responsabililor  alumni  s-au

organizat un total de 148 evenimente destinate alumnilor sau cu participarea acestora la nivel

de facultate (workshopuri, simpozioane, concursuri etc.) la care au participat în total aproape

2500 de alumni și peste 3400 de studenți. 



Activitățile  și  evenimentele  destinate  absolvenților  se  pot  consulta  pe  site-ul:

http://alumni.ubbcluj.ro

http://alumni.ubbcluj.ro/

