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Analiza a fost realizată în anul 2008 în scopul identificării ariei geografice de provenienţă
a studenţilor UBB şi fundamentează strategia de atragere de studenţi la nivel naţional. La baza
studiului au stat datele colectate la înscrierea la admitere în anul universitar 2007/2008, în cele
21 de facultăţi ale universităţii, precum şi date statistice ale UBB, date statistice INS,
EUROSTAT şi date statistice MECT.
În urma prelucrării datelor se observă că UBB atrage cu precădere studenţi din judeţul
Cluj şi judeţele limitrofe. Astfel, peste 89% dintre studenţii care s-au înscris la admiterea în anul
universitar 2007/2008 sunt din judeţele Transilvaniei şi numai 10% dintre candidaţi au domiciliul
în judeţele extracarpatice. Distribuţia provenienţei studenţilor pe judeţele din Transilvania este
influenţată de trei factori: distanţa faţă de centrul universitar clujean sau de unele extensii ale
UBB, existenţa unei alte universităţi acreditate în judeţ, dimensiunea populaţiei judeţului, gradul
de bunăstare a populaţiei din judeţ. Astfel, cca. 30 % dintre studenţii UBB provin din judeţul
Cluj, 22,5% din judeţele limitrofe unde nu sunt alte centre universitare sau sunt centre
universitare mici (Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj). Urmează o categorie formată din judeţe
apropiate dar nu învecinate (Satu Mare, Harghita, Covasna, Suceava) şi din judeţe învecinate
(Alba, Mureş,) polarizate în bună măsură de centrele universitare proprii (Alba Iulia, Suceava,
Târgu-Mureş). Această categorie reprezintă cca. 28% din studenţii UBB. În continuare, 5%
dintre studenţi provin din judeţele Bihor, Hunedoara, Sibiu, iar 2% din judeţele Braşov şi Neamţ.
Pentru restul judeţelor ţării ponderea studenţilor nu atinge 1% pe fiecare judeţ. UBB este totuşi o
universitate de interes naţional întrucât atrage studenţi din 37 judeţe ale ţării şi din municipiul
Bucureşti.
Această dependenţă regională a universităţii are şi un grad de risc: dacă zonele care
asigură majoritatea studenţilor se confruntă cu o „recesiune” - economică şi/sau demografică universitatea ar fi potenţial expusă unor riscuri. Rezultatele indică şi faptul că există o strânsă
corelaţie între distanţa faţă de universitate şi localitatea de provenienţă a potenţialilor studenţi.
Studenţii provin în proporţie de 80% din mediul urban, iar jumătate dintre aceştia sunt
domiciliaţi în oraşe reşedinţă de judeţ. 20% dintre studenţi provin din mediul rural, majoritatea
îndreptându-se către facultăţile de teologie.
În noul context european, universitatea este obligată să-şi reorienteze şi să-şi reformuleze
ofertele educaţionale şi de marketing în aşa fel încât fiecare segment de populaţie (vârstă) să fie
cât mai interesat de a accesa ofertele, la nivele diferite de pregătire (licenţă, master, doctorat) şi
în condiţii economice accesibile (dezvoltarea extensiilor pentru pregătirea anumitor specializări
la nivel licenţă, master).

