
Colegiul profesional de sociologie "Max Weber" 
 
Colegiul este un cadru de completare şi perfecţionare a cunoştinţelor în 

ştiinţele sociale, în special în sociologie pentru studenţii Universităţii Babeş- 
Bolyai. 

Colegiul are în vedere: ţinerea la curent a membrilor săi despre noile 
cunoştinţe şi idei din domeniul sociologiei, şi din celelalte ştiinţe sociale, 
punînd accentul şi pe interdisciplinaritatea acestora; iniţierea studenţilor în 
domeniul cercetării sociologice, prin participarea la cercetări cu diferite tematici 
compatibile cu specializarea lor, 

Ideea înfiinţării colegiului a aparţinut unui grup de iniţiatori format din 
8 studenţi, în vara anului 1994. Prin organizarea unui examen de admitere de 
către două cadre universitare din Cluj şi unul din New York în aprilie 1995 a 
luat fiinţă secţia maghiară a colegiului, cu zece membri. 

În noiembrie 1995, s-a format şi secţia română a colegiului, numărînd 
astfel în total 20 de membri la momentul actual. 

Conducerea colegiului este formată dintr-un Consiliu de Coordonare, 
reprezentaţi prin Marius Lazăr şi Horváth István, şi dintr-un Prezidiu executiv, 
avînd membrii; Veres Valér (preşedinte executiv ), Moraru Andrea, (preşedinte 
executiv adjunct), Szentannai Ágota, Mares Diana, Marina Lucian şi Gănescu 
Eleonora. 

Colegiul funcţionează prin sistem tutorial, fiecare student cooperează cu 
un profesor-tutor în cadrul proiectului său de cercetare. 

Colegiul are programe de Visiting Professors. Pînă la momentul actual 
au fost invitaţi Vilma Kósa Szántó, din New School for Social Research - New 
York, Gábor Kálmán, de la Universitatea JATE din Szeged - Ungaria, Örkény 
Antal de la Universitatea ELTE Budapesta, Vajda Júlia, de la Universitatea 
ELTE Budapesta, Narcisa Ţambrea ide la ICCV Bucureşti. 

În cadrul colegiului s-a mai organizat un curs de pregătire de limbă 
engleză pentru examenul TOEFL. 

Evaluarea activităţii studenţilor e realizată printr-un sistem de credit, 
utilizat şi în universităţile din Occident. Membrii inactivi vor fi îndepărtaţi pe 
parcurs. 

Colegiul Max Weber funcţionează pe baza juridică a Fundaţiei 
Collegium Transsylvanicum. Activităţile colegiului sunt realizate prin sprijinul 
financiar al fundaţiei SOROS - programul HESP, şi în măsură mai mică, de 
fundaţiile ILLYÉS Budapesta şi CIVITAS Cluj. 
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