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LISTA CENTRELOR DIN CADRUL UBB ŞI A INSTITUŢIILOR PARTENERE  

ÎN CARE POT DESFĂŞURA STAGII DE PRACTICĂ  

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE  

(DOMENIUL FILOLOGIE, Anul II Licență și masterate profesionale) 

 
Nr. 

crt. 

Unitatea în cadrul 

căreia se va 

desfăşura stagiul de 

practică 

Nr. de 

locuri  

Specializarea de la 

care poate fi înscris 

studentul-practicant 

Website/ Informații/ Activități 

1  Phantasma. 

Centrul de 

cercetare a 

imaginarului 

10 LIT. CO 

A + B 

 

http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/ 

 

2  Publicația 

Metacritic Journal 

for Comparative 

Studies and 

Theory 

11 - 11 

preînscr

ieri 

toate specializările 

(obligatorie o bună 

cunoaștere a limbii 

engleze) 

https://www.metacriticjournal.com/ 

 

3  Institutul limbii 

române ca limbă 

europeană 

6 orice specializare http://learnromanianlanguage.com/ 

http://romaniandepartment.com/ 

 

 

4  Centrul de Limbi 

Moderne ALPHA 

10 EN A http://lett.ubbcluj.ro/alpha/  

5  Centrul 

Interkulturali-

THÉ 

7 toate specializările 

- cunoscători de 

limba maghiară 

(nivel începător 

sau avansat) 

studenți de la MA 

A, MA 

monospecializare 

sau limbi moderne 

sau clasice care se 

pot combina cu 

maghiara B 

Centrul pregătește și implementează 

activități de tip științific în colaborare cu 

alte instituții sau în mod independent cu 

accente pe activitatea filologică în sensul 

mai larg al cuvântului. Centrul se ocupă 

de organizarea unor conferințe științifice 

(inclusiv on-line), de elaborare de texte 

pentru granturi științifice, de repertorii 

speciale, de inventarierea și interpretarea 

traducerilor literare (limba țintă: 

colaborarea cu case  editură: Erdélyi 

Múzeum, Scientia, Lector, Kriterion, 

Gutenberg, Hargita, Polis, etc.) 

Facultatea de Literee 
                         Str. Horea nr. 31   

400202, Cluj-Napocaa 

Tel: 0264 5322388 
Fax: 0264 4323033 

E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro 

 

http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/
https://www.metacriticjournal.com/
http://learnromanianlanguage.com/
http://romaniandepartment.com/
http://lett.ubbcluj.ro/alpha/
mailto:lett@lett.ubbcluj.ro
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6 Biblioteca de 

studii nordice: 

secțiunea de 

limba finlandeză 

15 FI, nivel A2-B1. Implicarea studenților în activități de 

practică profesională vizând catalogarea, 

depozitarea, verificarea și înregistrarea 

fondului de carte. Studenții vor fi 

totodată implicați în diferite activități 

extraculicurriculare de popularizare a 

culturii finlandeze. 

7  Centrul de Studii 

Literare Belgiene 

de Limbă 

Franceză 

12 FR A + B; 

cunoscători de 

franceză, spaniolă, 

italiană, interesați 

de cultura belgiană 

https://lett.ubbcluj.ro/celblf/index.html  

8 Centrul Cultural 

Rus 

5 RU A + B 

și alte specializari 

http://www.ubbcluj.ro/ro/structura/unitati

/centre_culturale 

http://www.facebook.com/CentrulCultura

lRus  

9 Biblioteca secției 

Limba și 

literatura 

ucraineană 

10 UC Biblioteca secției Limba și literatura 

ucraineană oferă studenților posibilitatea 

de a se informa și de a se documenta în 

vederea pregătirii diverselor lucrări 

periodice sau de final de ciclu de 

învățământ. 

10 Biblioteca de 

studii nordice: 

secțiunea de limbi 

scandinave 

5 NO, nivel A2-B1 Biblioteca de Studii Nordice (secțiunea 

de limbi scandinave) urmărește 

promovarea culturii norvegiene și susține 

preocupările științifice în spiritul 

interculturalismului. 

https://www.facebook.com/norskicluj/  

11 Centrul de Limbă 

Portugheză/ 

CAMÕES I.P. 

5 SP, înscriși la 

facultative de 

portugheză, 

spaniolă, catalană 

https://www.facebook.com/portughezacl

uj/ 

12 Centrul de 

cercetare a 

romanului francez 

actual (CERFA) 

4 FR A si B Studenții vor face parte din jurii care vor 

evalua si premia romane francofone. 

Citirea cărților selectate. Realizarea unor 

fișe de lectură. Evaluarea romanelor după 

grile date. Conceperea de sloganuri 

publicitare. Realizarea de recenzii. 

Realizarea de clipuri publicitare ale 

cărților. Participarea la întâlniri/ 

dezbateri online. 

13 DigiHUBB 10 Orice specializare 

(BA+MA) 

https://digihubb.centre.ubbcluj.ro/  

14 Biblioteca 

lectoratului 

5 FR A sau B Bibliotecă, mediatecă și centru de resurse 

bibliografice pentru limba franceză al 

https://lett.ubbcluj.ro/celblf/index.html
http://www.ubbcluj.ro/ro/structura/unitati/centre_culturale
http://www.ubbcluj.ro/ro/structura/unitati/centre_culturale
http://www.facebook.com/CentrulCulturalRus
http://www.facebook.com/CentrulCulturalRus
https://www.facebook.com/norskicluj/
https://www.facebook.com/portughezacluj/
https://www.facebook.com/portughezacluj/
https://digihubb.centre.ubbcluj.ro/
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francez Departamentului de Limbi și Literaturi 

Romanice. 

15 Centrul de 

Cercetări Literare 

și Enciclopedice 

4 RO A http://centrulcle.wordpress.com   

16 Centrul de 

Cercetare în 

Filologie 

Modernă 

3 RO A Activități administrative (on-line); 

activități științifice și de cercetare  (on-

line); activități de inițiere și de 

perfecționare în cercetarea științifică a 

literaturii române; activități de 

documentare și redactare de texte 

științifice din sfera de interes a Centrului; 

activități de organizare de evenimente 

științifice (conferințe, colocvii, școli de 

vară, ateliere etc.) on-line. 

17 Biblioteca de 

Hungarologie 

2 MA A Activitate editorială 

18 Biblioteca de 

chineză 

20 

 

CHI A sau B; și 

alte specializări 

(max. 10 locuri)  

Studenții vor contribui la dezvoltarea 

programului bibliotecii virtuale. 

19 Centrul de 

cercetare a 

romanului 

britanic 

contemporan 

12-15 EN A+B https://lett.ubbcluj.ro/english/ccrbc/index

.html#about_us  

20 Centrul Cultural 

Coreean 

6  CO A https://www.facebook.com/centrulcoreea

n  

21 Biblioteca 

Departamentului 

de Germană 

10  GE A si B https://germanistik-cluj.jimdofree.com/  

22 Biblioteca 

italiană ”Marian 

Papahagi” 

20 

 

IT A  Organizarea cărţilor din bibliotecă, 

înregistrearea cărţilor, alcătuirea unui 

catalog electronic, gestionarea 

împrumuturilor şi restituirilor, alcătuirea 

unei bibliografii din resurse on-line 

23 Centrul pentru 

Industriile Limbii 

(CIL) 

30 LMA Indexare revistă, activități de traducere și 

revizie text online, documentarea și 

editarea de text online, traducere/ revizie 

text din/într-o limbă străină. 

Crearea/revizuirea de conținut online (de 

ex. texte pagina web a unității de 

practică, newsletter-ul unității de practică 

etc.). Participarea la întâlniri de lucru 

online. Participarea la implementarea de 

campanii online. Sarcini legate de online 

http://centrulcle.wordpress.com/
https://lett.ubbcluj.ro/english/ccrbc/index.html#about_us
https://lett.ubbcluj.ro/english/ccrbc/index.html#about_us
https://www.facebook.com/centrulcoreean
https://www.facebook.com/centrulcoreean
https://germanistik-cluj.jimdofree.com/
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marketing: definirea grupului-țintă, 

utilizarea social media etc. Testarea și 

evaluarea de instrumente digitale de 

comunicare – de ex. evaluarea 

(plusuri/minusuri) softului de conferință 

utilizat de unitatea de practică. 

Interpretare online. 

24 Biblioteca 

Centrală 

Universitară 

Lucian Blaga 

34 JA A www.bcucluj.ro  

25 Muzeul UBB 1 RO, MA, FR, IT, 

EN 

Studenţii practicanţi vor fi implicaţi cu 

prioritate în activităţi de cercetare şi 

documentare privind istoria 

intelectualilor, istoria universităților (în 

special a învățământului universitar 

clujean). 

26 Institutul de 

Lingvistică și 

Istorie Literară 

„Sextil Pușcariu”, 

Academia 

Română 

17 7 (orice 

specializare) 

5 (RO A,B) 

5 (Lit.Co, lb. și lit. 

străine) 

http://www.inst-puscariu.ro/  

27 Instituția 

Prefectului Cluj 

5  Orice specializare https://cj.prefectura.mai.gov.ro/  

28 Revista Korunk 5 MA; LCM www.korunk.org  

29 Asociația 

Colegiul Invizibil 

8 MA A; LCM https://lathatatlankollegium.wordpress.co

m/  

30 Bombardier 9 NO A http://www.transportation.bombardier.co

m/en/worldwide-

presence/country.romania.html  

31 Asociația 

Culturală Helikon 

3 MA www.helikon.ro  

32 Institutul de 

Lingvistică 

“Szabó T. Attila” 

(în cadrul 

Asociației Pentru 

Cultivarea Limbii 

Maghiare din 

Transilvania) 

15 MA A+MONO http://www.sztanyi.ro/  

33 Colegiul 

Național ”Gheorg

he Șincai” Cluj-

Napoca-
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În combinație cu 

engleza -  

orice specializare 

http://cnghsincai.ro/  

http://www.bcucluj.ro/
http://www.inst-puscariu.ro/
https://cj.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.korunk.org/
https://lathatatlankollegium.wordpress.com/
https://lathatatlankollegium.wordpress.com/
http://www.transportation.bombardier.com/en/worldwide-presence/country.romania.html
http://www.transportation.bombardier.com/en/worldwide-presence/country.romania.html
http://www.transportation.bombardier.com/en/worldwide-presence/country.romania.html
http://www.helikon.ro/
http://www.sztanyi.ro/
http://cnghsincai.ro/
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Bibliotecă 

34 Asociația 

Gutenberg 

15  GE A, B-

cunoscatori de lb 

germana 

https://gutenberg.ro/  

35 SC WIR SIND 

GUTENBERG 

SRL-D 

(Sprachzentrum) 

5 3 GE (sau 

cunoscători de 

limba germană) 

2 orice 

Specializare 

https://sprachzentrum.ro/  

36 Mein Job 

Unternehmen 

SRL. 

5 orice specializare https://meinjob.ro/  

37 Royal School 3 EN (A sau B) + 

SP, FR (A sau B) 

https://www.royalschool.ro/  

38 Institutul 

Confucius 

10 CH – prioritar; 

orice specializare 

cu EN 

http://confucius.institute.ubbcluj.ro  

39 Editura OMG 10 EN, FR, GE, NO  www.omgpublishing.ro  

40 Revista Echinox 10 EN, FR, GE, NO, 

RO 

revistaechinox.ro     

41 Casa de Cultură a 

Studenților Cluj-

Napoca 

10 5 EN 

5 FR 

http://ccscluj.ro/  

42 Muzeul 

Etnografic al 

Transilvaniei 

Cluj-Napoca 

5 orice specializare https://www.muzeul-etnografic.ro/ro  

43 Centrul de Studii 

Antice și 

Tardoantice 

2 CLS  

44 ORMA. Revistă 

de Studii 

Etnologice și 

Religioase 

3 CLS 

LA A, GR B 

 

 

Studenţii care optează pentru una din instituţiile de mai sus NU vor fi obligaţi să încheie acorduri 

de practică (cu aceste instituţii. Facultatea de Litere va fi încheiat deja acorduri în momentul 

demarării activității de practică). 

 

 

 

     Responsabil al practicii în Facultatea de Litere, 

            Lect. univ. dr. Dana Conkan 

https://gutenberg.ro/
https://sprachzentrum.ro/
https://meinjob.ro/
https://www.royalschool.ro/
http://confucius.institute.ubbcluj.ro/
http://www.omgpublishing.ro/
http://ccscluj.ro/
https://www.muzeul-etnografic.ro/ro
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Prodecan, 

Lect. univ. dr. Dóra Czégényi 

       Decan, 

        Conf. univ. dr. Rareș Moldovan 


