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”De ce alegem UBB?”
Studiul ”De ce alegem UBB?” a urmărit analiza factorilor ce au stat la baza deciziei de a studia la
Universitatea Babeș-Bolyai, în cazul studenților de nivel licență, admiși în anul I, în anul universitar
2013/2014. Studiul s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2013 – 19 octombrie 2013 și a utilizat un
chestionar aplicat online, găzduit de aplicația ACADEMICINFO. În această perioadă, dintr-un număr de
6658 de studenți din anul I, de nivel licență, care au accesat secțiunea online specifică, 2658 de studenți au
răspuns la chestionar, aceștia reprezentând 39,92% din numărul celor care au accesat platforma în perioada
studiului, respectiv 27,87% din numărul total de studenți de nivel licență, admiși în anul I, în anul universitar
2013/2014, la Universitatea Babeș-Bolyai.
Raportul final al studiului analizează ierarhia și interacțiunea factorilor ce au format principalele
clustere de factori motivaționali la nivelul deciziei de a studia la UBB, în Cluj-Napoca și în extensiile
universitare, prezentând o situație sumativă asupra bazinului spațial de recrutare direct și indirect (prin
intermediul extensiilor universitare, perspectiva asupra atractivității pentru studierea în limbi materne altele
decât limba română sau în limbi de circulației internațională a studenților recrutați din afara spațiului
românesc etc). Cel mai important factor, din perspectiva importanței acordate în decizia de a aplica la UBB,
l-a constituit calitatea programelor de studii, urmat îndeaproape de condițiile de studiu, șansele ridicate de
angajare la absolvire având o diplomă de UBB și diversitatea activităților culturale (biblioteci, teatru,
operă, filarmonica, cinematografe, festivalurile internaționale organizate în oraș etc). Această apropiere
valorică confirmă faptul că decizia de a studia la UBB reprezintă o decizie complexă și multifațetată, iar
preocuparea pentru menținerea competitivității pe toate aceste aspecte ar trebui să rămână un obiectiv
strategic și în perspectivă. Similar tipologiei universităților mari și competitive, Universitatea Babeș-Bolyai
nu se distinge prin atuuri singulare, ci prin mai multe atuuri cu ponderi comparabile ceea ce impune eforturi
suplimentare în a controla și menține aceste puncte forte în contextul unei piețe concurențiale a ofertei de
formare academică aflată în continuă schimbare și care operează în cadrul unei economii naționale ce
ponderează importanța unor factori precum calitatea programelor cu variabile precum cuantumul
cheltuielilor lunare de întreţinere în Cluj-Napoca sau proximitatea (distanța) față de localitatea de rezidență.
Maniera în care se prezintă datele în cazul deciziei de a aplica pentru programele oferite de către UBB la
nivelul extensiilor universitare, cu valorizarea unor factori precum prezența programelor organizate în limbi
de circulație internațională și calitatea programelor, confirmă nu doar replicarea configurației de ansamblu a
atuurilor UBB ca furnizor de programe de formare academică, ci și valabilitatea acestor atuuri în raport cu
oferta concurențială și în celelalte zone ale Transilvaniei nu doar la nivelul configurației pieței de formare
din orașul Cluj Napoca. Aria de recrutare geografică a UBB nu face excepție de la configurația întâlnită în
cazul universităților de renume național. Cu cât crește distanța cumulativă față de Cluj Napoca, cu atât
filonul recrutat se rafinează sub presiunea similarității distanțelor cu cele ce separă localitatea de domiciliu
de alte universități de același renume, ce oferă programe de studii echivalente sau similare. Cu toate acestea,
analizând configurația spațială a ariei de recrutare se poate remarca volumul mai mare de studenți atrași din

Str. Pandurilor nr. 7
Cluj-Napoca, RO-400376
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-40.53.48
www.centre.ubbcluj.ro/cdu/

județele aflate la nord și nord-vest (Maramureș, Bistrița-Năsăud, Satu Mare), decât din județe aflate în
aceeași fâșie gravitațională către sud și sud-est, însemnând zona centrală a Transilvaniei.

