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Descrierea contextului mediului universitar din Cluj-Napoca
Oraşul Cluj Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, găzduind în fiecare an aproximativ 80 000 de studenţi din țară și din
străinătate. Cu siguranţă fără aceşti studenţi Clujul ar deveni mult mai sărac şi lipsit de culoare, dar până atunci acesta rămâne un centru de interes
pentru tineri veniți din toate colțurile țării și nu numai, pe care îl aleg pentru oportunitatea unei cariere de succes, dar şi pentru distracţie şi
experienţă de viaţă. Rolul universităților din Cluj-Napoca pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului Cluj-Napoca este esențial. Dezvoltarea
actuală a orașului este în mare parte susținută și de către acei studenți care studiază în prezent la cele 11 universități din Cluj-Napoca. Dintre
acestea 6 sunt universități publice și 5 sunt universități private.
Cele 6 universități publice din Cluj-Napoca sunt:

Cele 5 universități private sunt:

 Universitatea Babeș-Bolyai

 Universitatea Bogdan Vodă

 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu

 Universitatea Avram Iancu

 Universitatea Tehnică

 Institutul Teologic Protestant

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

 Universitatea Sapienția

 Academia de Muzică Gheorghe Dima

 Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir



Universitatea de Artă și Design

Astfel, Cluj-Napoca oferă posibilitatea formării în diferite domenii științifice și umane la universități recunoscute la nivel national și international,
prin programe de studii de licență, masterat și doctorat cu predare în limbile: română, maghiară, germană, engleză și franceză.
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Despre cercetare
În contextul în care Clujul este al doilea cel mai mare centru universitar din România și atrage anual un număr semnificativ de studenți este important să
fie evidențiate care sunt nevoile, provocările și oportunitățile pe care aceștia le identifică, din mai multe perspective. Locuirea, tranziția de la orașul în
care au locuit la Cluj-Napoca, adaptarea lor într-un nou context, calitatea educației universitare, comportamente de consum cultural și participare activă
la viața orașului sunt aspecte care relevă gradul de mulțumire și satisfacție în ceea ce privește statutul lor de studenți la Cluj-Napoca.

Acest studiu face parte din proiectul Inclujiune, unul dintre proiectele Centrului Cultural Clujean, care își propune să realizeze conectarea oamenilor
cu orașul și să modeleze astfel o comunitate din care fiecare este și se simte o parte importantă, care oferă și primește permanent.
Cluj-Napoca atrage anual un număr mare de oameni, fiecare aducând cu sine câte ceva „de acasă”, influențând dezvoltarea orașului (în termeni de
cultură, de servicii, de structuri economice). Pentru ca orașul să devină o comunitate sustenabilă, toți acești noi clujeni au nevoie să se simtă parte
integrantă din aceasta și să participe în mod real la viața orașului, în afara grupului proxim. Pentru cei mai mulți dintre ei, acest lucru poate fi o
provocare și au nevoie să fie stimulați pentru a înțelege cultura locală și ceea ce le oferă orașul.
Prin proiectul Inclujiune sunt adresate grupurile celor nou-veniți în oraș, expatriații și diaspora clujeană. Printre cei nou-veniți în oraș sunt și
studenții la nivel licență, dintre care o mare parte provin din alte zone ale țării, fie din alte țări. Toți acești studenți sunt dornici să își găsească locul
în oraș și fac asta în diferite moduri. Prin proiectul InCLUJiune, Centrul Cultural Clujean își propune să dezvolte rețele și diferite tipuri de activități
pentru ca studenții să se integreze mai bine și să devină parte din viața orașului. În vederea înțelegerii contextului actual în care se află studenții e
necesară o analiză a nevoilor acestora, pe baza cărora mai apoi să se inițieze și să se dezvolte, în parteneriat cu diferite organizații, acțiuni specifice
pentru un Cluj al studenților.
Studiul a fost realizat de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai.
Pentru propuneri referitoare la ideile, opiniile și recomandările exprimate în acest raport puteți sa ne scrieți pe adresa proiecte@cccluj.ro.

6

Centrul Cultural Clujean este o organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare urbană a cărei misiune este de a mobiliza cultura, în
parteneriat cu alte sectoare, pentru a contribui la transformarea socială și dezvoltarea urbană.
Centrul are 95 de membri: organizații și instituții culturale locale, universități, cluburi de afaceri, asociații ale societății civile, administrația locală și
regională. Inițiat pentru a pregăti candidatura orașului la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, Centrul Cultural Clujean implementează un
program de anvergură care adresează provocări strategice ale societății.

Aspecte metodologice
Studiul de față are în vedere evidențierea nevoilor studenților din Cluj-Napoca pentru fundamentarea unor programe care să răspundă nevoilor
acestora și astfel să le ofere contexte potrivite pentru adaptare, cu tot ceea ce implică aceasta, la viața orașului. Adaptarea studenților este direct
proporținală cu gradul de interacțiuni pe care le au, de implicarea lor în activitățile culturale, de programele de învățare la care au acces și în
general de participarea lor la viața orașului.
Obiectivele studiului










Identificarea profilului studenților care își desfășoară studiile în Cluj-Napoca



Identificarea nevoilor acestora din perspective multiple



Identificarea modalităților de conectare și implicare a studenților la viața orașului



Explorarea potențialului de consum cultural al acestora la nivelul orașului



Identificarea oportunităților și a dificultăților cu care se confruntă studenții în Cluj-Napoca



Înțelegerea comportamentului de petrecere a timpului liber de către aceștia



Identificarea unor programe potrivite pentru bunăstarea acestora
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Metodologia de cercetare
Pentru atingerea obiectivelor studiului, a fost realizată o cercetare cantitativă în luna iulie, pe baza unui chestionar online, care cuprinde atât
întrebări închise, cât și deschise. Chestionarul a fost promovat pe canalele social media, în diferite grupuri de studenți și a fost trimis și către diferite
organizații studențești din Cluj-Napoca pentru a ajunge la studenții care activează în cadrul acestora.








Mărimea eșantionului: 407 studenți la nivel licență



Tipul eșantionului: Eșantionarea de conveniență



Metoda de colectare a datelor: Chestionar online prin platforma Google Forms



Perioada de colectare a datelor: Iulie 2019



Analiza datelor și redactarea raportului de cercetare: August-Noiembrie 2019

Rezultatele studiului
Profilul respondenților
Studiul a fost realizat pe studenții la nivel licență de la toate universitățile din Cluj-Napoca. Mai mult de jumătate dintre studenții care au participat
la acest studiu sunt de la Universitatea Babeș-Bolyai, lucru deloc neobișnuit având în vedere că aceasta are anual cel mai mare număr de studenți,
prin prisma facultăților și implicit a specializărilor, dintre toate universitățile din Cluj-Napoca.
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Figure 1: Universitățile la care studiază respondenții

(N=407)
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12%

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”

68%
2%

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

Peste 90% dintre studenții care au făcut parte din studiul întreprins sunt în primii 3 ani de studiu, un aspect deosebit de important prin prisma
obiectivelor acestui studiu. Având în vedere că scopul principal al studiului a fost să vedem cum s-au simțit toți acești studenți atunci când au venit
în Cluj-Napoca, ce le-a lipsit și cum au reușit în cele din urmă să se acomodeze, faptul că majoritatea sunt în primii 3 ani de studiu face această
experiență încă recentă pentru ei și totodată relevantă pentru scopul studiului de față.
Cei mai mulți dintre respondenți au vârsta cuprinsă între 19-21 ani (79%), fapt ce scoate în evidență că sunt la prima lor facultate și că și-au început
studiile universitare imediat după terminarea liceului. Alte vârste ale respondenților: 28, 31, 35, 42, 52 ani. 85% dintre respondenți sunt femei și
53% dintre aceștia sunt singuri, fără parteneri.
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Figure 2: Profilul respondenților (gen, stare civilă, an de studiu, vârstă)
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Statutul studentului
Figure 3: Studenții, forma de învățământ și bursele
Studenții și forma de învățământ

N=407
Peste 90% dintre studenți sunt încadrați la învățământ de zi, dintre care 76%
sunt la buget, iar 22% la taxă.
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Frecvență redusă
76%

Studenții și bursele

N=407
1%
3%

1%

nu beneficiez de bursă

Peste 50% dintre studenții chestionați nu beneficiază de burse, iar

bursă de studiu

11%

20% dintre ei beneficiază de bursă de merit și de studiu. O

bursă de merit
bursă socială
17%
3%

categorie specială este formată din studenții din Republica

bursă de performanță
64%

Moldova, care beneficiază de un alt tip de bursă, fiind incluși în

bursă medicală

categoria altele. Studenții basarabeni beneficiază de burse

altele

speciale și facilități care le oferă posibilitatea de a studia în
România. Cei care nu beneficiază de buse încearcă să-și
suplimenteze sursele de venit printr-un loc de muncă.
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Figure 4: Studenții, locurile de muncă și sursele de venit
Studenții și locul de muncă

N=407

11%

Graficul alăturat sugerează că cei mai mulți dintre studenți - 78% nu

11%

aveau un loc de muncă în momentul realizării studiului. Dintre cei

Da, part-time
Da, full-time

chestionați doar 22% desfășurau pe durata efectuării studiilor și

Nu, nu am

activități plătite la un loc de muncă.

78%

N=407
Studenții și sursele de venit
2%
22%

14%

62%

De la părinți

Peste 50% dintre studenți beneficiază de suportul financiar al părinților

De la locul de
muncă
Din bursă

lor, pe care îl suplimentează, atunci când e cazul, cu bursele pe care le
obțin din partea universității. În categoria alte surse de venit sunt
incluse vânzarea de obiecte handmade, activități artistice în spațiul
public sau de freelance.
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Figure 5: Veniturile și cheltuielile studenților
Veniturile lunare ale studenților

N=407
1%

Doar 5 studenți dintre cei intervievați au raportat un venit lunar de
10%

peste 4000 lei și le obțin în principiu din salariul pe care îl primesc la

<1000 lei

job-uri full-time. Pentru cei mai mulți dintre ei veniturile lunare sunt

40%

cuprinse între 1000-2000 lei. De remarcat este proporția destul de mare

1000 - 2000 lei
2000 - 4000 lei
>4000 lei

a studenților care au un venit de sub 1000 lei/lună (40%).

49%

Cheltuielile lunare ale studenților

Studenții cheltuie în medie 1176 lei lunar. Valoarea minimă este de
200 de lei, iar valoarea maximă este de 3500 lei, după înlăturarea
outlierilor (ex: cheltuieli de 6000 lei de către o persoană de sex
feminim, de 28 de ani, al cărei venit este mai mare de 4000 lei și care
are un job full-time). Un aspect foarte important de menționat este
faptul că 50% dintre persoanele chestionate menționează cheltuieli
mai mici de 1000 lei. Cele mai multe cheltuieli angajate de studenți
sunt cele de subzistență: chirie, cheltuieli cu întreținerea, mâncare.
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Studenții și activitățile derulate în diferite organizații/asociații/inițiative din Cluj-Napoca
Figure 6: Studenții și organizațiile în care se implică

Implicarea în organizații (N=407)

În ceea ce privește implicarea studenților în activitățile unor
organizații, asociații sau inițiative, la o analiză a graficului alăturat se
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Profilul organizațiilor (N=201)
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Cultural

activează în organizații studențești și de tineret (40%), în organizații cu

Sănătate

profil educațional (19%), social (16%) și cultural (9%). Studenții se mai

Civic

16%

Sportiv
19%

Mediu/Ecologie

implică, deși într-o proporție redusă, în organizații de sănătate,
ecologie, sportive și altele, cum ar fi protecția animalelor.

Altele
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De unde sunt studenții care studiază în Cluj-Napoca
Pentru a înțelege mai bine viața studenților în Cluj-Napoca, aceștia au fost întrebați și care este mediul lor de proveniență. Aproape 90% dintre
aceștia nu sunt clujeni și vin aici pentru studii din toată România. Cei mai mulți dintre studenți vin din județul Cluj și din județe aflate în
proximitatea județului Cluj, cum ar fi Maramureș, Alba și Bistrița-Năsăud. O parte însemnată din studenții care vin la Cluj pentru studii este
reprezentată de studenții din nord-estul României, dar și studenți din Republica Moldova.
Figure 7: Studenții și locurile de proveniență
* În realizarea graficului au fost luate în considerare doar primele 10 județe
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Unde locuiesc și mănâncă studenții care nu sunt din Cluj-Napoca
Studenții care nu sunt din Cluj-Napoca locuiesc în căminele studențești ale facultăților și în cămine private (46%), dar și în chirie (46%). O parte dintre ei,
care sunt din județul Cluj, fac naveta pentru a-și realiza studiile, iar alții stau în locuințele prietenilor sau rudelor. Atunci când vine vorba de alimentație,
43% dintre ei își gătesc și mănâncă acasă și 27% primesc pachete cu mâncare de la părinți. Un aspect interesant e faptul că doar 17% dintre studenți spun
că mănâncă la cantina universității. E foarte posibil ca studenții să prefere să-și gătească, în loc să beneficieze de oferta cantinelor studențești, datorită
reurselor financiare limitate pe care le au, dar și pentru că, nelocuind în campusuri, acestea nu le sunt în proximitate.

Figure 8: Studenții, locuirea și traiul în Cluj-Napoca
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Tranziția studenților de la locul în care au locuit la Cluj-Napoca
Schimbările aduc de multe ori noi oportunități de dezvoltare personală, însă procesul poate fi deseori anevoios. Studenții care vin din alte zone ale
țării pentru studii în Cluj-Napoca se confruntă cu o multitudine de schimbări: un alt oraș, de cele mai multe ori mai mare decât orașele/satele din
care vin, depărtarea de familiile și prietenii din orașul în care au locuit, aspecte care țin de partea financiară, ș.a. Adaptarea într-un context nou
poate fi plină de provocări și de situații nemaiîntâlnite care pot avea efecte asupra bunăstării fizice, psihice, emoționale ale studenților. În acest
sens, studenții care nu sunt din Cluj-Napoca au fost întrebați cum li s-a părut tranziția de la locul în care au locuit la Cluj-Napoca. Rezultatele arată
că doar 22% dintre studenți consideră că tranziția lor de la locul în care au locuit la Cluj-Napoca nu a fost dificilă. Cei mai mulți dintre ei resimt
provocările pe care le aduce cu sine o schimbare de acest tip.
Figure 9: Cum au perceput studenții tranziția la Cluj-Napoca

(N=364)

Motivele pentru care studenții au perceput tranziția ca fiind dificilă
sunt multiple, iar printre acestea sunt enumerate:

Deloc dificilă

22%

 Faptul că sunt departe de familie, prietenii și cunoscuții din orașul

Puțin dificilă

29%

Așa și așa

29%

în care au locuit, iar distanțele mari față de locurile natale îi fac să se
simtă și mai singuri, pentru că nu pot ajunge ușor acasă

Dificilă

 Pentru că nu cunoșteau orașul, nu știau care sunt itinerariile
mijloacelor de transport în comun, distanțele pe care le aveau de

15%

parcurs în oraș păreau destul de mari, iar condițiile din spațiile de
6%

Foarte dificilă
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 Pentru mulți a fost destul de greu să se obișnuiască cu aglomerația,

prețurile mari comparativ cu locurile anterioare și cu ritmul alert al orașului, mai ales că mulți vin din orașe mai mici decât Cluj-Napoca






Gestionarea timpului, a resurselor financiare și a unor responsabilități noi cu care nu s-au mai confruntat
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În toată această etapă mulți s-au simțit singuri, iar unii dintre ei continuă să se simtă singuri. Presiunea acomodării și teama de a nu se putea
adapta sunt menționate de unii dintre studenți ca fiind prezente în acea perioadă.
„Mi s-a părut dificilă pentru că nu cunoșteam deloc orașul, oamenii. Și eram departe de toți cei dragi mie.” (Feminin, 20 ani, Suceava)
„Nu cunoșteam mulți oameni, nu cunoșteam orașul, eram mai mult singură, nu ieșeam prea des din cauza studiului.” (Feminin, 22 ani, Gorj)
Pentru că am schimbat tot, am început să gătesc, să învăț mai mult, să ies mai puțin, nu am cunoscut orașul (nu pot să spun nici acum că îl cunosc),
am prieteni puțini acolo, stau singură. (Feminin, 19 ani, Maramureș)
Distanțele sunt mai mari, aglomerația, multitudinea de lucruri de făcut care trebuie gestionate, programul. (Feminin, 20 ani, Neamț)
„Gestiunea banilor” (Feminin, 21 ani, Iași)
„Nu cunoșteam orașul sau oamenii, mi-a fost foarte teamă că nu mă voi putea acomoda, programul a devenit dintr-o dată foarte încărcat și nu am
mai avut timp de nimic” (Feminin, 19 ani, Bihor)
„Mi s-a părut dificil să mă acomodez cu traficul și aglomerația din Cluj, cu ritmul de viață alert și preturile ridicate.” (Feminin, 20 ani, Bihor)
„Distanța și lipsa părinților, multitudinea de oportunități care venea de asemenea cu o presiune.” (Feminin, 21 ani, Dolj)
„Mi se pare că universitatea se ocupă doar de cursuri și nu reușește să te prindă într-un mecanism complet al studenției. Până la urmă am devenit
doar locuitor al Clujului, niciodată nu m-am simțit student, mă simt detașată de tot ce vedeam ca fiind studenție.” (Feminin, 22 ani, Hunedoara)
„A trebuit să mă obișnuiesc cu gândul ca ai mei sunt la 700 km și nu o să îi văd prea des.” (Feminin, 22 ani, Constanța)
„Orașul în care am crescut este unul foarte liniștit și destul de mic. Când am ajuns în Cluj, nu știam cum funcționează autobuzele, peste tot sunt
semafoare, este foarte mult zgomot și agitație în comparație cu orașul meu natal.” (Feminin, 19 ani, Sălaj)

18

De ce ar fi avut studenții nevoie pentru ca tranziția și acomodarea să fie mai ușoare?
În ceea ce privește nevoile studenților pentru o adaptare mai ușoară la viața din Cluj-Napoca, acestea sunt diferite, de la caz la caz. Unele dintre
nevoile exprimate țin de infrastructura orașului, a modului în care mijloacele de transport ajung în anumite zone ale orașului, altele de aspectele
sociale, foarte mulți resimțind lipsa prietenilor și a familiei, altele țin de o mai bună informare cu privire la oraș, la facilitățile oferite. Printre
răspunsurile lor la această întrebare au fost identificate și o serie de potențiale soluții care pot fi valabile pentru alți studenți atât la nivel personal,
cât și la nivel de organizare pentru diferiți actori din oraș: universități, administrație publică, organizații non-guvernamentale. Alte nevoi exprimate
de studenți sunt cele financiare și cele legate de facilitățile de cazare.

„O inițiativă de informare, un fel de starter pack pentru studenți care să cuprindă toate informațiile esențiale despre facultate, oraș, locuri,
activități.” (Feminin, 21 ani, Hunedoara)
„Mai multe stații de autobuz în zonele rezidențiale în curs de dezvoltare și mai multe linii care să le conecteze cu centrul. Cantine studentești care
să fie deschise mai mult timp, nu doar 4 ore.” (Feminin, 20 de ani, Satu Mare)
„Tips & Tricks: cum se ia busul, de unde iau cărți, cum fac permis la biblio, etc. Habar n-aveam nimic și nu a fost cine să-mi spună.” (Feminin, 21,
Hunedoara)
„Mi-ar fi fost de ajutor o aplicatie pe telefon care sa fi reunit mersul autobuzelor, informatii despre facultate, campus, reduceri pentru studenti,
evenimente.” (Feminin, 21 ani, Vâlcea)
„De oameni care să ne încurajeze să ne înscriem în anumite grupuri, asociații, să ne prezinte mai multe lucuri despre asta.” (Feminin, 19 ani,
Maramureș)
„Un workshop poate? pe acomodare+activități sociale+despre responsabilitățile și provocările unui student”. (Masculin, 19 ani, Olt)
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Ca să mă pot concentra mai bine pe lucrurile pe care le aveam de făcut în loc să-mi consum energia și resursele pe gânduri negative, pentru a fi mai
veselă și mai eficientă în loc să fiu deprimată și demotivată. (Feminin, 19 ani, Argeș)
Poate de un fel de tur al orașului, să știu unde sunt cele mai importante locuri pentru un student. Am avut la facultate un ghid pentru boboci și au
încercat să ne facă acomodarea mai ușoară. (Feminin, 20 ani, Suceava)
„Suport din partea unor studenti mai mari.” (Femini, 20 ani, Alba)
„Mi-ar fi prins bine dacă facultatea mea ar fi avut o cantină. Apoi, poate ar fi ajutat un program de mentorat sau organizarea mai multor activități
care să îi implice pe toți studenții de anul I. Singurele interacțiuni dintre studenti sunt la cursuri și prin cluburi. Și cum eu nu prea dau prin cluburi,
mă întâlneam cu colegii doar la cursuri.” (Feminin, 19 ani Bacău)
„Nimic în particular, nici o schimbare bruscă nu e ușoară.” (Feminin, 21 ani, Brăila)
„Consider că pentru acest lucru, un centru special organizat unde să fie studenți din anii mai mari sau chiar psihologi ar fi util. Am colegi pentru care
Clujul înseamnă un oraș "oribil" care îi desparte de cei dragi, de prieteni și de tot ce aveau ei "acasă". Eu nu pot să înțeleg exact ceea ce ei simt
pentru ca nu am fost în situația lor și nici nu am lăsat în urmă foarte multe persoane. Am asistat la zeci de conversații în care punctul central era
"m-am săturat de aglomerația asta", "m-am plictisit de stau și să nu am pe nimeni aici", " aici parcă sunt al nimănui". Pe astfel de persoane care
resimt dorul de casă atât de puternic le-ar ajuta implicarea sau un consilier care să managerieze aceste probleme. Eu cred ca această tranziție
depinde foarte mult și de background-ul persoanei și mai ales de trăsăturile de personalitate.” (Feminin, 21 ani, Hunedoara)
„Să am mai mult timp pentru a cunoaște oameni, nu să fiu nevoită să muncesc atunci când nu dorm sau nu sunt la facultate.” (Feminin, 23 ani, Galați)

„Să știu mai devreme de programele de consiliere oferite studenților”. (Feminin, 19 ani, Neamț)
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Cât de des se întâlnesc studenții cu familiile lor?
Figure 10: Cât de des se întâlnesc cu familiile lor
Printre principalele motive pentru care studenților le e dificil să se

(N=364)
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studenții își vizitează familiile sau familiile acestora îi vizitează în Cluj-

2-3 ori/an

Săptămânal
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Napoca. Pe 19% dintre studenți familiile nu-i vizitează la Cluj, iar pe 53%

53%

34%
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vizitează familiile de 2-3 ori pe an, cel mai probabil din cauza distanțelor

18%
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mari pe care le au de parcurs, dar și a timpului limitat. Graficul alăturat
30%

40%
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evidențiază că studenții își vizitează familiile mult mai des decât

Îmi vizitez familia

primesc vizitele familiilor lor la Cluj-Napoca.

Motivele pentru care studenții aleg să studieze în Cluj-Napoca
Motivele pentru care studenții au ales să studieze în Cluj-Napoca sunt destul de variate, însă peste 50% dintre ei spun că au venit aici în principal
pentru că universitățile de aici sunt recunoscute și sunt printre cele mai bune din țară. Alte motive importante pentru care studenții aleg să-și
desfășoare studiile la Cluj sunt oportunitățile economice pe care orașul le oferă, cu tot ce implică acestea – găsirea unui loc de muncă în timpul
studiilor sau după finalizarea acestora – și proximitatea locului din care studenții vin în raport cu orașul Cluj-Napoca. Mediul cultural al orașului este
un alt motiv pe care studenții îl invocă atunci când vine vorba de alegerea de a studia la Cluj. Pentru mulți dintre ei, veniți din zone în care dinamica
culturală nu e atât de bine conturată, posibilitatea de a participa activ la evenimente culturale și de a deveni consumatori culturali este de
asemenea un motiv important de a alege în favoarea Clujului. Alte motive invocate: Clujul a fost a doua opțiune pentru unii din studenți, dar cei
mai mulți dintre ei nu regretă faptul că acum își desfășoară studiile în oraș.
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Figure 11: Motivele pentru care studenții aleg să studieze în Cluj-Napoca

(N=407)
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Cele mai importante lucruri pentru studenți
Motivele pentru care studenții au ales să studieze în Cluj-Napoca sunt în strânsă legătură cu ceea ce consideră ei ca fiind cel mai important pentru
ei. Dezvoltarea personală, dorința de a deveni profesioniști în domeniile pe care le studiază și de a obține rezultate bune la facultate sunt cele mai
importante aspecte pentru studenții care studiază în Cluj. Un aspect interesant e faptul că doar 5% dintre ei își doresc să-și găsească un job încă din
timpul facultății. Acest rezultat poate fi direct influențat de faptul că aceștia își doresc cu precădere să obțină rezultate bune în activitatea
academică. De multe ori, găsirea unui job încă din timpul facultății, deși poate aduce cu sine o serie de beneficii – financiare, experiență
profesională, are efecte secundare asupra performanței academice cu tot ce implică aceasta.
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Figure 12: Cele mai importante lucruri pentru studenți
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Implicarea studenților în viața orașului
Conectarea studenților la viața orașului este redată într-o foarte mare Figure 13: Participarea și implicarea studenților la viața orașului
măsură și de gradul lor de implicare în diferite activități de voluntariat
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sau în diferite proiecte organizate de ONG-urile clujene, participarea
la diferite evenimente culturale, sociale, sportive, crearea unor
contexte de socializare, implicarea în diferite acțiuni civice sau
comunitare, dar și găsirea unui job și formarea unor legături puternice

Da

cu locuitorii orașului. Graficul alăturat relevă măsura în care studenții

46%

Nu

54%

consideră că se implică în viața orașului. Mai mult de jumătate dintre
ei, respectiv 54%, nu se implică în acțiuni care să îi apropie de oraș și
de oamenii de aici, prin care să-l exploreze și să dobândească astfel o
cunoaștere mai amplă a acestuia.

Modalități prin care studenții se implică în viața orașului (N=187)

Pentru a înțelege mai bine cum văd studenții interacțiunea cu orașul, aceștia au fost întrebați care sunt modalitățile prin care ei consideră că
participă și se implică la viața acestuia. Cei mai mulți spun că participă la evenimente culturale, sociale, sportive și se implică în activități de
voluntariat în diferite organizații non-guvernamentale. Alte modalități prin care studenții consideră că se implică în viața orașului sunt prin prisma
locului de muncă pe care îl au în Cluj-Napoca, prin faptul că sunt consumatori de servicii și produse locale, dar și prin promovarea informațiilor cu
privire la oraș și activism civic.
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„Fac voluntariat, am votat proiect de bugetare participativă.”
(Feminin, 21 ani, Alba)
„Tururi gratuite în oraș.” (Feminin, 22 ani, Hunedoara)
„Prin locul de muncă.” (Masculin, 20 ani, Constanța)
„Prin consumație, evenimente.” (Feminin, 21 ani, Sălaj)
„Să reciclez.”(Masculin, 21 ani, Maramureș)
„Voluntariat pentru diverse grupuri, am tinut diverse workshopuri,
am gatit pt oamenii strazii, am iesit la proteste, am organizat si
coordonat evenimente sociale, etc” (Feminin, 31 ani, Vâlcea)
„Atunci când aflu informații despre dezvoltarea orașului, le distribui mai departe, pentru a-l promova; particip la diverse activități organizate în
oraș, fac poze, îmi informez prietenii despre ele; sunt voluntar la Teatrul Național și lunar distribui pliante cu programul în diferite locații. De
asemenea, particip și la spectacole când timpul îmi permite.” (Feminin, 21 ani, Neamț)
„Organizez și particip la diferite proiecte/evenimente ale organizațiilor studentesti, particip la dezbateri in legatura cu viitorul orasului etc”
(Masculin, 21 ani, Mureș)
„Particip la diferite activități realizate în parcuri, în aer liber, mă implic în tot ceea ce înseamnă păstrarea curățeniei și civilizației, profit de orice
ocazie pentru a vedea locuri noi și pentru a le adapta, dacă se poate în modul meu.” (Feminin, 19 ani, Mureș)
„Încerc să particip la multe activități sportive pentru dezvoltarea cât mai mare a acestei laturi.” (Feminin, 20 ani, Târgu-Jiu)
„Prin asociatia de voluntariat (proiecte, donare de sânge, acțiuni de curățenie, de informare, sociale).” (Feminin, 21 ani, Brașov)
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Motivele pentru care studenții nu se implică în viața orașului și cum cred că s-ar putea implica pe viitor (N=220)

Cei care consideră că nu se implică în viața orașului au fost întrebați care sunt motivele pentru care nu o fac, iar majoritatea studenților invocă lipsa
timpului ca principal motiv. O analiză anterioară releva faptul că o mare parte din studenți își doresc să devină profesioniști în domeniul pe care-l
studiază. Pentru dobândirea unor rezultate academice bune este necesară o implicare mai intensă în activitățile educaționale, prezență la cursuri și
seminare, fapt care poate implica o resursă generoasă de timp din partea studenților. Cei mai mulți dintre studenți sunt încadrați ca formă de
învățământ la zi-buget, iar locurile bugetate sunt pentru mulți un deziderat și se mențin prin eforturi academice. De asemenea, obținerea unor
locuri de cazare din cămine și dobânirea burselor sunt alte aspecte direct influențate de performanța academică. În aceste condiții pentru acești
studenți timpul de implicare la viața orașului devine limitat. Alte motive pentru care studenții nu se implică în viața orașului sunt lipsa unor
activități care să le stimuleze interesul, pentru că nu au un context social potrivit, prieteni cu care să se implice, pentru că sunt obosiți sau nu se
simt în siguranță părăsind zona de confort, pentru că nu locuiesc în Cluj și fac naveta pentru a ajunge la facultate și pentru că nu știu cum să o facă.
Figure 14: Motivele pentru care studenții nu se implică în viața orașului
„Lipsa de activități atrăgătoare. Cele mai multe activități sunt
doar petreceri.” (Feminin, 21 ani, Suceava)
„Încă mă simt străină.” (Feminin, 21 ani, Sibiu)
„Nu știu cum anume m-aș putea implica și nu prea am primit
informații exacte pentru așa ceva.” (Feminin, 21 ani, Cluj)
„Timpul și că nu știu cu cine să iau legătura mai direct ca să mă
implic.” (Feminin, 21 ani, Alba)
„Timpul e limitat, stau la periferia orașului și cu drumul dus-întors la facultate, abia am timp să gătesc și să fac curat.” (Feminin, 19 ani, Maramureș)
„Îmi dedic majoritatea timpului universității deoarece încerc să mă încadrez din nou la medie de bursă.” (Masculin, 20 ani, Bistrița-Năsăud)
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„Nu mi-am format încă un grup de prieteni cu care să fac asta des.” (Feminin, 19 ani, Maramureș)
„Având în vedere că până acum am fost singură, nu aveam nici deschidere să particip la evenimente singură.” (Feminin, 21 ani, Bistrița-Năsăud)
„Vin la Cluj mai mult pentru facultate și pentru evenimente culturale, întâlniri cu prietenii, dar viața mea e mai mult în orașul în care locuiesc.”
(Feminin, 42 ani, Cluj)
„Nu știu exact cum aș putea să mă implic. Aceasta nu este o practică specifică orașului meu natal.” (Feminin, 19 ani, Neamț)
” Din nefericire, probabil zona de confort mă împiedică să o fac.” (Feminin, 22 ani, Alba)
” Sunt obosită majoritatea timpului când ajung la chirie (Baciu) și nu mai am chef de ieșit.” (Feminin, 20 ani, Cluj)

Cei care momentan nu se implică în viața orașului consideră că în viitor se pot implica în activități de voluntariat, să participe la diferite evenimente
și acțiuni organizate de ONG-uri, să participe la evenimente culturale și la acțiuni de bugetare participativă. Câteva dintre răspunsurile studenților
evidențiază aceste aspecte:
„Implicare ca voluntar sau ca participant la diversele evenimente care se organizează.” (Masculin, 20 ani, Bistrița-Năsăud)
„Programe […] care să provoace interes tinerilor pentru a putea interactiona si pentru a se dezvolta personal.” (Masculin, 20 ani, Bistrița-Năsăud)
” Daca as locui in Cluj si nu as mai face naveta, probabil ca as avea mai multe activitati de voluntariat si in timpul anului.” (Feminin, 42 ani, Cluj)
” Fiind mai bine informată” (Feminin, 22 ani, Cluj)
” Bugetare participativă” (Feminin, 22 ani, Mureș)
” Pe cât de frumos este Clujul ca și oraș, pe atât este de costisitor. Ca să te poți implica în adevarata viață a Clujului ai nevoie de bani. M-aș putea
implica dacă aș avea un buget lunar alocat vieții în Cluj.” (Feminin, 21 ani, Harghita)
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Interacțiunile studenților în Cluj-Napoca
Figure 15: Interacțiunile studenților și frecvența acestora
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60%
Zilnic

70%

conturat în sfera

la facultate, 61% dintre

studenți interacționând
zilnic cu aceștia.
Observând contactul pe care studenții îl au cu
prieteni anteriori facultății, se observă o scădere
a interacțiunilor zilnice

(17%), dar

și o

interacțiune zilnică scăzută cu persoane noi (9%). Aceste date evidențiază faptul că interacțiunile studenților sunt limitate în proximitatea activităților
academice. Un rezultat interesant este cel al interacțiunii studenților din Cluj-Napoca cu studenții străini: peste 50% dintre studenți spun că nu
interacționează cu studenți străini sau o fac o data la câteva luni. În ceea ce privește interacțiunile lor cu localnici din Cluj-Napoca se poate observa că
peste 50% dintre studenți interacționează lunar sau săptămânal cu aceștia, iar o explicație a acestei frecvențe poate fi interacțiunea dintre aceștia pentru
plata chiriei, care se face lunar, dar și faptul că în chirie, de cele mai multe ori, interacționezi cu vecini și localnici ai Clujului.
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Deplasările studenților în Cluj-Napoca
Pentru a înțelege dinamica studenților în oraș, aceștia au fost

Figure 16: Cum se deplasează studenții în oraș

întrebați care e modalitatea prin care ei se deplasează cel mai

N=407
1%

frecvent în oraș. Rezultatele analizei arată faptul că cei mai mulți

0%
4%

dintre ei, 76% mai precis, se deplasează cu mijloace de transport în

Cu mijloc de transport în comun
Cu taxi

18%

comun, aspect facilitat de administrația locală prin oferirea

Cu mașina
1%

oportunității de a călători gratuit pe două linii de transport pentru
studenții care sunt la buget și oferirea de reduceri pentru studenții

Pe jos
76%

care sunt la taxă. Acest aspect este menționat de către studenți

Cu bicicleta
Cu trotineta

printre principalele oportunități pe care le apreciază în Cluj-Napoca.

Clujul descris în 3 cuvinte de către studenți

Dintre cele mai frecvente cuvinte menționate de studenți:
dezvoltare (49 de subiecți)
cultura (46 de subiecți)
oportunități (42 de subiecți)
distracție (41 de subiecți)
aglomerație (37 de subiecți)
diversitate (34 de subiecți)
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Oportunitățile pentru studenții din Cluj-Napoca
Posibilitatea de a găsi un loc de muncă
Transportul în comun gratuit pentru
studenți
Posibilitățile de a se implica în activități de voluntariat,
internship, practică
Reducerile oferite studenților la evenimente culturale, în baruri,
cafenele pe baza cardurile de reduceri, cum ar fi Studcard
Posibilitățile de dezvoltare atât pe plan personal, cât și pe plan
profesional

Provocările pentru studenții din Cluj-Napoca
Prețurile foarte mari la chirii
Prețurile ridicate la diferite servicii
Aglomerația și traficul
Lipsa timpului liber
Adaptarea la viața orașului, faptul că nu aparțin
pe deplin Clujului
Lipsa spațiilor de recreere în zona
campusului/zonelor universitare
Tranziția de la un oraș mai mic la unul mai mare
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Locurile preferate de studenți în Cluj-Napoca
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Timpul liber și modalitățile de petrecere a timpului liber
Figure 17: Timpul liber al studenților într-o zi din timpul săptămânii
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Figure 18: Modalitățile în care studenții își petrec timpul liber
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10% 12% 14%
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Graficele de mai sus relevă aspecte privind timpul liber al studenților și modalitățile în care aceștia aleg să și-l petreacă. Aproape jumătate din
respondenți, 46% mai exact, spun că au între 2 și 4 ore libere într-o zi din timpul săptămânii, iar 16% spun că au mai puțin de 2 ore libere. Aceste
date sugerează că timpul lor liber este limitat. Există numeroase modalități în care studenții aleg să-și petreacă timpul liber, însă cei mai mulți
dintre ei o fac utilizând computerul, tableta sau mobilul (18%) sau ieșind în oraș cu prietenii (18%). Interesant este faptul că, deși menționează că li
se par foarte importante programele de auto-cunoaștere și dezvoltare personală, doar 5% fac genul acesta de activități în timpul liber. Această
diferență între nevoi și inacțiune poate avea mai multe cauze, unele destul de subiective, însă o privire de ansamblu asupra studiului poate contura
câteva dintre ele. Activitățile de dezvoltare personală e posibil să implice costuri financiare suplimentare, pe care studenții nu au posibilitatea să și
le asume sau pentru că astfel de activități de dezvoltare personală, dacă ele există, nu sunt special dedicate lor, astfel încât să le răspundă direct
nevoilor lor. De asemenea, dacă avem o privire de ansamblu asupra graficului, se poate observa că marea majoritate a activităților realizate de
studenți în timpul liber sunt activități care se pot desfășura acasă și sunt activități solitare (utilizarea computerului, cititul, vizionarea de filme,
ascultatul muzicii). În schimb activitățile care presupun expunerea în contexte sociale, altele decât ieșitul în oraș cu prietenii, cum ar fi (activitățile
de dezvoltare personală, practicarea unor activități sportive, participarea la activități culturale – teatru, operă, cinema) obțin cele mai mici scoruri.
Alte activități realizate de studenți în timpul liber sunt: desenul, fotografia, plimbările în aer liber pentru recreere și uneori pentru explorarea
orașului, gătitul, lucrul la proiecte personale, plimbări cu cățelul, treburi casnice, întâlniri cu familia, voluntariat.
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Hobby-urile studenților
În strânsă legătură cu cele două grafice anterioare legate de timpul
liber și de modalitățile de petrecere a timpului liber este și acesta,
care aduce în prim plan hobby-urile studenților. Cei mai mulți
studenți sunt pasionați de citit (177 studenți), muzică (78 studenți),
plimbări (61 studenți), călătorii (52 studenți), fotografie (43), filme
(42), desen (39), sport (39), dans (35), voluntariat (27), gătit (26),
seriale (25). Analiza hobby-urilor studenților relevă faptul că aceștia
au preocupări mai degrabă orientate pe cunoaștere și explorare,
activități artistice și relaxare.

Studenții și participarea culturală
Activități culturale la care participă studenții și frecvența cu care merg la acestea
Graficul alăturat relevă mai multe alternative de evenimente culturale și frecvența cu care studenții participă la acestea. Se poate observa că 68%
dintre ei nu participă la spectacole de balet, 60% la ateliere creative (dans, olărit, pictură), 58% la spectacole de operă și 45% la concerte de muzică
clasică. Procentul de 60% de studenți care nu participă la ateliere creative este foarte interesant, având în vedere că aceste ateliere le-ar permite
studenților să-și exploreze și să-și aprofundeze hobby-urile, mai ales că mulți sunt interesați de pictură sau desen, dans și fotografie. De asemenea,
graficul sugerează că studenții nu au un comportament de consum cultural cu o frecvență săptămânală, indiferent că este vorba de festivaluri sau
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Figure 19: Activitățile culturale la care participă studenții și frecvența participării
concerte de muzică clasică. Activitățile cele
mai frecventate de studenți săptămânal
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percepției acestora cu privire la mersul la teatru, iar studii recente pe publicul teatrelor independente arată că publicul acestora este cu
preponderență un public tânăr. E de asemenea posibil ca oferta culturală oferită de instituțiile de artă și cultură să nu fie poziționată corespunzător
pentru studenți și astfel aceștia să prefere să-și petreacă timpul liber în alte moduri. Un aspect foarte important care poate explica de asemenea
frecvența redusă la evenimente culturale și care a fost menționat de studenți este lipsa timpului, mai ales că aceste activități culturale pot fi
consumate doar în timpul liber.
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Când vine vorba de ultima experiență culturală la care au participat, majoritatea studenților au menționat Jazz in the Park, TIFF și Noaptea Muzeelor, în
principiu evenimentele mari, cunoscute în oraș, care oferă posibilități diverse de explorare. Mulți dintre studenți nu-și amintesc ultima experiență
culturală avută, fiind menționat la un moment dat chiar Târgul de Crăciun, care a avut loc în urmă cu 7-8 luni de la data realizării prezentului studiu.

Sursele de informare accesate de studenți

Figure 20: Sursele de informare utilizate de studenți
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Graficul alăturat relevă faptul că cei mai mulți dintre studenți
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(49%) se informează din mediul online, mai precis de pe rețelele
Prieteni

sociale – Facebook, Instagram. O altă sursă importantă de
informare pentru studenți sunt prietenii și cunoscuții (30%), ceea

Website-uri de specialitate

ce înseamnă că „word of mouth” sau „reclama din gură în gură”
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continuă să fie eficientă, mai ales pentru tineri. Doar 6% dintre
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30%
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49%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

studenți se informează de pe site-uri de specialitate, ceea
ce sugerează că nu există o cunoaștere a acestora și o implicare a studenților într-o căutare avansată și mai profundă pe anumite subiecte. De asemenea,
scorul redus poate fi explicat și prin lipsa unor website-uri de specialitate care să conțină și să dezvolte conținut de interes pentru studenți.

Evaluarea generală a calității vieții studenților în Cluj-Napoca
Studiul de față evaluează nevoile studenților din mai multe perspective și o face într-un mod țintit, pe mai multe planuri, însă pentru o privire de
ansamblu asupra întregii experiențe a studenților în Cluj-Napoca, aceștia au fost rugați să evalueze mai multe dimensiuni care au impact asupra
traiului lor în oraș. Astfel, următorul grafic analizează aspecte mai generale, care țin de oportunitățile pe care orașul le oferă, cum ar fi calitatea
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educației universitare, calitatea locuirii, calitatea vieții de student, oportunitatea de angajare, posibilitățile de petrecere a timpului liber, siguranța
în oraș, aspecte care țin de relațiile sociale, cum ar fi calitatea vieții sociale, dar și aspecte care evaluează la un nivel subiectiv starea studenților,
cum ar fi starea lor fizică și starea lor emoțională. Dimensiunea „Posibilitatea de petrecere a timpului liber” a fost evaluată de un procent de 49%
dintre studenți ca fiind foarte bună, în schimb starea lor emoțională este evaluată de un procent de 6% ca fiind foarte slabă.
Figure 21: Calitatea vieții studenților în Cluj-Napoca
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Calitatea vieții studenților evaluată pe mai multe dimensiuni

Figure 22: Calitatea vieții studenților pe mai multe dimensiuni

Graficul alăturat arată că dimensiunea „Posibilitatea de petrecere a
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mai mici scoruri sunt obținute însă la dimensiunile „Calitatea locuirii” și
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ale chiriilor și la condițiile în care aceștia locuiesc în oraș, unii dintre ei,

Calitatea locuirii

3.81
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cu precădere cei din județul Cluj, fiind nevoiți să facă naveta. Pe de altă

4.04

parte, starea lor fizică și emoțională poate fi influențată de provocările cu care aceștia se confruntă în oraș. Pentru bunăstarea lor fizică, mentală,
emoțională, dezvoltarea unor programe speciale pentru studenți, care să îi ajute să facă față acestor provocări și să le ofere „instrumentele”
necesare pentru a se putea adapta mai ușor la viața orașului, este absolut necesară.

Programele preferate de studenți
Programul Inclujiune, dezvoltat de Centrul Cultural Clujean, creează oportunităţi de participare activă la viaţa orașului pentru grupurile diverse care
formează comunitatea clujeană. Studenții au nevoie să simtă că aparțin comunității clujene, de aceea aceștia au fost rugați să evalueze în ce
măsură următoarele programe și activități ar fi importante pentru ei, astfel încât să se adapteze mai ușor în oraș. În acest sens, pentru 62% dintre ei
este foarte important să beneficieze de acces gratuit la evenimente culturale, iar pentru 59% dintre ei e foarte important să se organizeze
evenimente culturale în campusuri – spre exemplu: concerte, proecții de film, piese de teatru.
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Figure 23: Importanța acordată anumitor activități și programe de către studenți
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Următorul grafic relevă faptul că pentru studenți este cel mai important să se organizeze evenimente culturale în campusurile studențești, să
participe la activități care facilitează interacțiunea cu alți studenți, dar și să beneficieze de acces gratuit la evenimentele culturale.
Figure 24: Cele mai importante activități pentru studenți
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Concluziile cercetării
Studiul realizat de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Facultatea de Sociologie a avut drept scop identificarea nevoilor studenților din ClujNapoca, implicarea lor în viața orașului și participarea la diferite evenimente culturale. Rezultatele studiului scot în evidență aspecte mai generale,
care țin de oportunitățile pe care orașul le oferă, cum ar fi, locuirea, transportul, posibilitățile de petrecere a timpului liber, consumul cultural, dar
și aspecte care țin de condițiile socio-economice ale studenților și aspecte mai subiective cu privire la starea lor emoțională și cum se simt ei în ClujNapoca. Principalele concluzii și recomandări relevate prin prisma studiului:







Cei mai mulți studenți la Cluj-Napoca sunt din județele aflate în proximitatea Municipiului Cluj-Napoca; studenții din județul Cluj fac naveta
pentru a-și desfășura studiile academice



Cei mai mulți dintre studenții respondenți sunt încadrați la zi – buget, nu beneficiază de bursă și nu au un loc de muncă



Principala lor sursă de venit sunt părinții, iar majoritatea studenților au un venit lunar între 1000 și 2000 lei; o proporție semnificativă dintre
studenți, mai precis 40%, au venituri lunare sub 1000 lei



Studenții din Cluj-Napoca cheltuie în medie 1176 lei/lună, iar cheltuielile implicate sunt în mare măsură alocate subzistenței – chirie,
cheltuieli, mâncare



49% dintre studenți spun că nu sunt implicați în activitățile unei organizații, asociații sau inițiative, iar dintre cei care se implică în astfel de
activități cei mai mulți activează în organizații studențești și de tineret. La nivelul orașului există o serie de ONG-uri în care activează



studenți pentru dezvoltarea și organizarea unor programe pentru studenți, cum ar fi OSUBB.


Studenții care nu sunt din Cluj-Napoca locuiesc în mare măsură în chirie și în cămin și primesc pachete de la părinți cu mâncare sau își gătesc
singuri, iar serviciile oferite de cantinele studențești sunt accesate într-o proporție redusă. În ceea ce privește transportul, cei mai mulți
dintre ei se deplasează în oraș cu mijloacele de transport în comun





Doar 22% dintre studenți consideră că tranziția lor de la locul în care au locuit la Cluj-Napoca nu a fost dificilă. Cei mai mulți dintre ei resimt
provocările pe care le aduce cu sine o schimbare de acest tip, mai ales că o mare parte dintre ei vin din orașe mult mai mici decât Cluj-Napoca
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Principalele motive pentru care tranziția de la orașul în care au locuit la Cluj-Napoca li s-a părut dificilă sunt: depărtarea de familie, prieteni
și cunoscuți, iar pe cei care locuiesc la distanțe mari de Cluj-Napoca, faptul că nu pot ajunge ușor acasă îi face să se simtă și mai singuri;
faptul că nu cunoșteau orașul, condițiile din spațiile de cazare neadecvate, aglomerația, prețurile mari. Întrebați de ce anume ar fi avut
nevoie pentru ca tranziția și acomodarea să fie mai ușoare, studenții spun că ar fi avut nevoie de o organizare mai bună a modului în care
mijloacele de transport ajung în anumite zone ale orașului, de contexte sociale în care să cunoască alți studenți, de o mai bună informare cu








privire la oraș, la facilitățile oferite, resurse financiare și facilități de cazare adecvate.
Studenții aleg să studieze la Cluj-Napoca în primul rând pentru universitate și pentru oportunitățile economice
Pentru studenți cele mai importante lucruri sunt să se dezvolte la nivel personal și să devină profesioniști în domeniul pe care-l studiază.
Principalele provocări ale studenților la Cluj-Napoca sunt: prețurile foarte mari la chirii și la diferite servicii, aglomerația și traficul, lipsa
timpului liber, adaptarea la viața orașului, faptul că nu aparțin pe deplin Clujului și lipsa spațiilor de recreere în zonele campusurilor
universitare/zonelor universitare, dar și tranziția de la un oraș mai mic la unul mai mare. Pentru bunăstarea lor fizică, mentală, emoțională,
dezvoltarea unor programe speciale pentru studenți, care să îi ajute să facă față acestor provocări și să le ofere „instrumentele” necesare




pentru a se putea adapta mai ușor la viața orașului, este absolut necesară.
Principalele oportunități pe care studenții le apreciază în oraș: posibilitatea de a găsi un loc de muncă, serviciile gratuite în ceea ce privește
transportul în comun, posibilitățile de a se implica în activități de voluntariat sau internship, reducerile speciale oferite studenților la diferite
evenimente, în baruri, cafenele pe baza cardurilor studențești – spre exemplu Studcard, posibilitățile multiple de dezvoltare atât pe plan








personal, cât și pe plan profesional
Locurile preferate de studenți în Cluj-Napoca sunt, în ordinea preferințelor: Parcul Central, Cetățuia, diferite baruri, cafenele, cluburi,
Centrul Clujului – Piața Unirii, Parcul Iulius, Piața Muzeului, Grădina Botanică „Alexandru Borza” și zonele din proximitatea Someșului
Cele mai frecvente trei cuvinte prin care studenții descriu orașul Cluj-Napoca sunt: dezvoltare, cultură și oportunități
Studenții se implică în viața orașului prin participarea la evenimente culturale, sociale, sportive și implicare în activități de voluntariat în
diferite organizații non-guvernamentale. Alte modalități prin care studenții consideră că se implică în viața orașului sunt prin prisma locului
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de muncă pe care îl au în Cluj-Napoca, prin faptul că sunt consumatori de servicii și produse locale, dar și prin promovarea informațiilor cu
privire la oraș și activism civic.




Principalul motiv pentru care studenții nu se implică în viața orașului este lipsa timpului. Întrebați cum cred că s-ar putea implica pe viitor o
parte din ei spun că nu știu cum să o facă, alții spun că prin voluntariate sau prin participări la diverse evenimente și activități din oraș.
Prețurile chiriilor îi determină să se mute în zonele periferice ale Clujului sau pe cei din județul Cluj să facă naveta, consumând timp și
energie în deplasări, fie ele în interiorul orașului sau în afara acestuia. Întrebările deschise din chestionar au scos la iveală faptul că lipsa




resurselor financiare și a timpului sunt printre motivele pentru care aceștia nu se implică în viața orașului.
Tot în întrebările deschise apar o serie de temeri ale studenților cum ar fi: teama de a nu se putea adapta la viața orașului, presiunile
multiple pe care le simt în principiu datorită faptului că sunt departe de familiile lor și că se află într-un context care presupune o
multitudine de provocări. Sentimentul de solitudine este prezent printre studenții din Cluj-Napoca, până și activitățile pe care le preferă




fiind activități individuale și nu de grup.
Timpul liber al studenților este din ce în ce mai limitat, iar în aceste condiții consumul cultural și implicarea în diverse activități devin
precare, mai ales pentru că aceste activități vizează timpul liber al studenților. O analiză a consumului mai multor tipuri de servicii culturale
arată că studenții nu au un comportament de consum cultural cu o frecvență săptămânală, foarte mulți având un comportament de consum
cultural sporadic, indiferent că este vorba de festivaluri sau concerte de muzică clasică. Rezultatele arată că 68% dintre ei nu au fost
niciodată la un spectacol de balet, 58% nu au fost niciodată la spectacole de operă și 45% nu au fost niciodată la concerte de muzică clasică.
Un procent de 60% de studenți nu participă deloc la ateliere creative, chiar dacă genul acesta de ateliere le-ar permite să-și exploreze și să-




și aprofundeze hobby-urile (pictură, desen, dans și fotografie)
Cei mai mulți dintre studenți (49%) se informează din mediul online, mai precis de pe rețelele sociale – Facebook, Instagram. O altă sursă
importantă de informare pentru studenți sunt prietenii și cunoscuții (30%), ceea ce înseamnă că „word of mouth” sau „reclama din gură în




gură” continuă să fie eficientă, mai ales pentru tineri.
Evaluarea generală a calității vieții în Cluj-Napoca arată că dimensiunea „Calitatea locuirii” are scorul cel mai mic, urmată îndeaproape de
dimensiunea „Starea emoțională”, iar cel mai mare scor este obținut pentru dimensiunea „Posibilitatea de petrecere a timpului liber”. Cu
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toate că studenții sunt conștienți de posibilitățile multiple de petrecere a timpului liber, rezultatele arată că o proporție destul de mare a
acestora nu accesează aceste alternative de petrecere a timpului liber.


Studenții își doresc să beneficieze de acces gratuit la evenimentele culturale, să se organizeze evenimente culturale în campusuri și să
participe la activități care facilitează interacțiunea cu alți studenți. Programele de auto-cunoaștere și dezvoltare personală sunt de
asemenea printre preferințele studenților din Cluj-Napoca. De asemenea, se pot organiza workshop-uri pe time management și gestionare a
resurselor financiare

Limitele cercetării și direcții viitoare de cercetare




Studiul nu este reprezentativ la întreaga populație a studenților la nivel licență din Cluj-Napoca.



Studiul are în vedere nevoile studenților la nivel licență, prin prisma obiectivelor programului InCLUJiune, nefiind evaluate și nevoile
studenților de la master și doctorat. Studiile viitoare se pot concentra pe o evaluare exhaustivă a nevoilor studenților de la nivel licență,



master și doctorat.


Studiile viitoare pot aborda o evaluare de profunzime prin prisma unei cercetări calitative, pe bază de interviu cu studenții din Cluj-Napoca

Anexe
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Chestionar pentru evaluarea nevoilor studenților la nivel licență din Cluj-Napoca

1/8/2020

Chestionar pentru evaluarea nevoilor studenților
la nivel licență din Cluj-Napoca
Chestionarul evaluează nevoile tale specifice, aspecte care țin de adaptarea și conectarea ta la
oraș, participarea la viața orașului, dar și relația cu sectorul cultural clujean.
Completarea chestionarului durează aproximativ 7 minute. Datele vor rămâne confidențiale și
vor fi folosite doar în scopul studiului.
Acest studiu este derulat de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială din Cluj-Napoca. Pentru detalii ne poți contacta la adresa proiecte@cccluj.ro.

Îți mulțumim pentru participare.
* Required

1. În cadrul cărui ciclu din învățământul superior studiezi în momentul de față? *
Mark only one oval.
Licență
Masterat

Stop filling out this form.

Doctorat

Stop filling out this form.

2. În ce an de studiu te afli? *
Mark only one oval.
I
II
III
IV
V
VI
Other:

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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3. În cadrul cărei universități studiezi? *
Mark only one oval.
Universitatea „Babeș-Bolyai”
Universitatea De Medicină Şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”

Universitatea Tehnică
Universitatea De Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară

Academia De Muzică „Gheorghe Dima”
Universitatea De Artă Şi Design
Universitatea „Bogdan Vodă”
Institutul Teologic Protestant
Universitatea „Sapienția”
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Universitatea „Avram Iancu”
4. În cadrul cărei facultăți studiezi? *

5. La ce specializare studiezi? *

6. Forma de învățământ: *
Mark only one oval.
La zi - buget
La zi - taxă
La distanță
Frecvență redusă
7. Beneficiezi de bursă: *
Check all that apply.
nu beneficiez de bursă
de studiu
de merit
socială
ocazională socială
de performanță
Other:

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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8. În prezent ai un loc de muncă? *

Mark only one oval.
Da, part-time
Da, full-time
Nu, nu am
9. Ce hobby-uri ai? *

10. Ce vârstă ai? *
Mark only one oval.
18 ani
19 ani
20 ani
21 ani
22 ani
23 ani
24 ani
25 ani
Other:
11. Stare civilă: *
Mark only one oval.
singur/ă
într-o relație
căsătorit/ă
divorțat/divorțată
Other:
12. Genul *
Mark only one oval.
Masculin
Feminin
Other:

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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13. Care sunt sursele tale lunare de venit? *
Check all that apply.
De la părinți
De la locul de muncă
Din bursă
Other:
14. În ce interval se încadrează venitul tău lunar? *
Mark only one oval.
<1000 lei
1000 - 2000 lei
2000 - 4000 lei
> 4000 lei
15. Care sunt cheltuielile tale lunare în lei? *

16. Ești implicat/ă în activitățile unei organizații/asociații/inițiative? *

Mark only one oval.
Da

Skip to question 17.

Nu

Skip to question 18.

Skip to question 18.
17. Care este profilul organizației/asociației/inițiativei? *
Check all that apply.
Social
Cultural
Educațional
Sportiv
Civic
Tineret/Organizații studențești
Mediu/Ecologie
Sănătate
Other:
Skip to question 18.
https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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18. Ești din Cluj-Napoca? *
Mark only one oval.
Da

Skip to question 19.

Nu

Skip to question 31.

19. De ce ai ales să studiezi în Cluj-Napoca?
* Te rugăm să alegi motivul principal
Mark only one oval.
Pentru universitate/educație
Pentru oportunitățile economice
Pentru mediul cultural al orașului
Am prieteni studenți aici
Aici mi-au recomandat părinții/profesorii să vin
Sunt din Cluj-Napoca și am vrut să studiez acasă
Cluj-Napoca este aproape de locul în care ai locuit
Other:
20. Care sunt cele mai importante lucruri pentru tine ca
student? * Te rugăm să alegi maxim 3 variante
Check all that apply.
Să îmi fac treaba bine la universitate
Să mă bucur de oraș, de mediul studențesc
Să întâlnesc oameni noi cu care să mă împrietenesc
Să devin un profesionist în domeniul pe care îl studiez
Să îmi găsesc un job încă din timpul facultății
Să mă dezvolt la nivel personal
Să particip activ la viața orașului
Other:
21. Cu cine interacționezi în Cluj-Napoca și cu ce frecvență? *
Mark only one oval per row.
Zilnic Săptămânal Lunar

O dată la câteva
luni

Nu
interacționez

Prieteni anteriori facultății
Prieteni cunoscuți la
facultate
Localnici
Persoane noi
Studenți străini

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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22. Cum te deplasezi în Cluj cel mai des? *
Mark only one oval.
Cu mijloc de transport în comun
Cu taxi
Cu mașină proprie
Pe jos
Cu bicicleta
Other:
23. Consideri că participi activ la viața orașului Cluj-Napoca?
Mark only one oval.
Da

Skip to question 24.

Nu

Skip to question 25.

24. Cum te implici tu în viața orașului
Cluj-Napoca? *

Skip to question 27.
25. Care sunt motivele pentru care nu te implici în viața orașului? *

26. Cum crezi că te-ai putea implica în viața orașului Cluj-Napoca? *

Skip to question 27.

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit

6/11

Chestionar pentru evaluarea nevoilor studenților la nivel licență din Cluj-Napoca

1/8/2020

27. Care sunt locurile tale preferate din oraș?
* Te rugăm să menționezi 3 locuri preferate

28. Menționează 3 cuvinte pe care le asociezi cu orașul Cluj-Napoca *

29. Care sunt oportunitățile pentru studenți în Cluj-Napoca pe care le apreciezi cel mai mult? *

30. Care sunt cele mai mari dificultăți ale studenților în Cluj-Napoca? *

Skip to question 38.
31. De unde ești? *
Te rugăm să specifici localitatea și județul

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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32. Unde locuiești în Cluj - Napoca? *
Mark only one oval.
Cămin
Chirie
Gazdă
Locuință personală
Other:
33. Unde mănânci cel mai des? *
Mark only one oval.
Cantina universității
La fast food-uri
Îmi gătesc singur și mănânc acasă
Primesc pachete de la părinți și mănânc acasă
Restaurante
Other:
34. Cât de des îți vezi familia? *
Mark only one oval per row.
Săptămânal 1-2 ori/lună 2-3 ori/an

Anual Niciodată

Îmi vizitez familia
Familia mă vizitează
35. Cât de dificilă ți s-a părut tranziția de la orașul în care ai locuit la Cluj-Napoca? *

Mark only one oval.
Foarte dificilă
Dificilă

Skip to question 36.

Skip to question 36.

Așa și așa

Skip to question 36.

Puțin dificilă

Skip to question 19.

Deloc dificilă

Skip to question 19.

36. De ce ți s-a părut dificilă tranziția de la orașul în care ai locuit la Cluj-Napoca? *

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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37. De ce ai fi avut nevoie pentru ca tranziția și acomodarea să fie mai ușoare? *

Skip to question 19.
38. În ce măsură consideri că următoarele aspecte ar fi importante pentru studenți, astfel încât
să se adapteze mai ușor în Cluj-Napoca? *
Mark only one oval per row.
Deloc
important

Puțin
important

Așa și
așa

Mentorat pentru studenții
mai mari pentru ghidarea
studenților de anul 1
Programe de educație
financiară
Programe de consiliere
vocațională
Programe de autocunoaștere și dezvoltare
personală
Facilitare acces gratuit la
evenimente culturale
Evenimente culturale în
campusuri (concerte,
proiecții de film, piese de
teatru)
Activități de cunoaștere și
explorare a orașului
Activități care facilitează
interacțiunea cu alți
studenți
Skip to question 39.
39. În general de cât timp liber beneficiezi într-o zi lucrătoare? *
Mark only one oval.
mai puțin de 2 ore
între 2 si 4 ore
între 4 si 6 ore
peste 6 ore

Important

Foarte

Nu

important

știu

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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40. Cum îți petreci de cele mai multe ori timpul
liber? Te rugăm să alegi maxim 3 variante
Check all that apply.
Utilizând computerul, tableta sau mobilul
Urmărind emisiuni la televizor sau radio
Ascultând muzică
Citind
Participând la activităţi culturale (teatru, operă, cinema, concerte, etc)
Ieşind în oraş cu prietenii
Practicând activităţi sportive
Făcând activități de dezvoltare personală
Vizionând filme
Other:
41. La ce activități culturale participi și cu ce frecvență? *
Mark only one oval per row.
Săptămânal 1-2 ori pe lună Lunar

Sporadic Niciodată

Merg la festivaluri
Merg la concerte de muzică
clasică
Vizionez filme la cinematograf
Particip la activități în spațiul
public (stradale)
Particip la ateliere creative(dans,
olărit, pictură)
Merg la spectacole de teatru
Merg la spectacole de balet
Merg la operă
Vizitez muzee
Vizitez galerii de artă/expoziții
artistice
42. Care a fost cea mai recentă experiență culturală la care ai participat? * Te
rugăm să specifici numele evenimentului și de cine a fost organizat.

https://docs.google.com/forms/d/1btRkpq1C4LrN_-AX0X-oG3dktFw7OjDNq_Br6WjIrd8/edit
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43. De unde te informezi cel mai des despre evenimentele culturale la care participi? *

Check all that apply.
Rețele sociale (Facebook, Instagram)
Website-uri de specialitate
Prieteni
Reviste / ziare
Pliante / afișe
Radio/ TV
Other:
44. Cum evaluezi următoarele aspecte: *
Mark only one oval per row.
Foarte slabă

Slabă

Medie Bună

Foarte bună

Calitatea educației universitare
Calitatea locuirii
Calitatea vieții de student la Cluj
Calitatea vieții sociale
Oportunitatea de angajare
Posibilitatea de petrecere a
timpului liber
Siguranța ta în oraș
Starea ta fizică
Starea ta emoțională

Mulțumim că ai completat chestionarul!
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