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”De ce alegem UBB?”
Studiul ”De ce alegem UBB?” a urmărit analiza factorilor care au stat la baza deciziei de a studia la
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), în cazul studenților de nivel licență, admiși în anul I, în anul universitar
2014/2015. Studiul s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2014 – 19 octombrie 2014 utilizându-se un
chestionar aplicat online, găzduit de aplicația ACADEMICINFO. În perioada specificată, dintr-un număr de
7.062 de studenți din anul I, de nivel licență, care au accesat secțiunea, 2.589 de studenți au răspuns la
chestionar, aceștia reprezentând 36,61% din numărul celor care au accesat platforma în perioada studiului,
respectiv 26,28% din numărul total de studenți de nivel licență, admiși în anul I, în anul universitar
2014/2015, la Universitatea Babeș-Bolyai.
Raportul final al studiului analizează ierarhia și interacțiunea factorilor motivaționali componenţi ai
deciziei de a studia la UBB în Cluj Napoca dar și în extensiile universitare şi furnizează un tablou de
ansamblu al

bazinului spațial al UBB de recrutare directă și indirectă (prin intermediul extensiilor

universitare) precum şi o perspectivă asupra atractivității prezentate de programele UBB de studiu în limbi
materne altele decât limba română, sau în limbi de circulației internațională pentru studenții recrutați din
afara spațiului românesc etc. Apropierea valorică a ponderii importanţei principalilor factori în decizie
confirmă faptul că decizia de a studia la UBB reprezintă o decizie complexă și multifațetată.
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 în continuă schimbare a ofertei
de formare academică. 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.

