Viaţa studenţescă
Universitatea Transilvania din Braşov oferă studenţilor săi, pe lângă excelentele condiţii
de formare profesională, multiple faciltăţi sociale, culturale, sportive, organizaţionale şi de
petrecere a timpului liber.
Bursele se acordă studenţilor care obţin
rezultate bune la învăţătură în ordinea mediilor
şi în limita fondurilor. Studenţii pot obţine burse
de studiu, burse de merit sau burse de
performanţă. Studenţii cu o situaţie socială
dificilă pot beneficia de burse sociale sau
ajutoare sociale. Există o preocupare
permanentă în cadrul universităţii pentru
creşterea cuantumului burselor, astfel încât
acestea să asigure, cel puţin acoperirea
cheltuielilor de cazare şi de masă.
Studenţii pot beneficia de bilete de tabără
gratuite, pentru tabere de iarnă sau de vară.
Studenţii care activează în organizaţiile studenţeşti, în cadrul Casei de cultură sau care au
obţinut rezultate deosebite la activităţile ştiinţifice au prioritate la acordarea biletelor de tabără.
Cazarea studenţilor este asigurată în cele 13 cămine studenţeşti situate în cele
două campusuri studenţeşti: Colina Universităţii şi Memorandului.
Peste 4200 de studenţi locuiesc în aceste cămine, în condiţii decente. În ultimii ani au fost
realizate numeroase îmbunătăţiri ale condiţiilor de locuit, asigurarea securităţii, dezvoltarea
Internetului, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu s.a. Taxele de cămin sunt minime, iar studenţii
cu o situaţie socială dificilă pot beneficia de reduceri de taxe.

Studenţii pot lua masa la una dintre cele două cantine: cantina de pe Colina Universităţii,
respectiv cantina din Memorandului. Personalul cantinelor este mereu atent la solicitările
studenţilor şi pregăteşte mâncare de calitate, la preţuri minime.
Activitatea culturală se desfăşoară, în principal, în cadrul Casei de Cultură a
studenţilor. Principalul ei obiect de activitate este organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

cultural-artistice, educative, de informare şi de divertisment, precum şi alte servicii pentru
studenţi şi tineri în general. Casa de Cultură a Studenţilor Brasov îşi propune să contribuie
la educarea şi la formarea studenţilor şi a tinerilor prin mijloace specifice domeniului cultural
artistic.
Casa de Cultură a Studenţilor asigură un cadru
pentru divertisment şi petrecerea timpului liber
pentru toţi studenţii care doresc să desfăşoare
sau să participe la astfel de activităţi. În noul
spaţiu pe care îl deţine Casa de Cultură în
Complexul
studenţesc
Memorandului,
posibilităţile de organizare şi desfăşurare a unor
activităţi cultural-artistice şi de petrecere a
timpului liber sunt mult mai mari.
Istoria sportului studenţesc braşovean se
confundă cu istoria Universităţii. În luna martie a
anului 1948, pe lângă Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Braşov, a luat fiinţă
prima
asociaţie
sportivă
universitară,
Academia, cu secţii de fotbal, atletism, volei şi
schi. În luna octombrie a aceluiaşi an s-a înfiinţat
echipa de baschet.
În timp, pe măsură ce activităţile sportive s-au dezvoltat, a fost nevoie de o nouă organizare
a acestora. În anul 1966, asociaţia sportivă Academica s-a transformat în Clubul Sportiv
Universitar Politehnica Braşov.
Activitatea sportivă studenţească a
căpătat o nouă dimensiune, prin
dezvoltarea secţiilor şi prin crearea
de noi secţii sportive. În anul 1973,
după înfiinţarea Universităţii din
Braşov, Clubul Sportiv Universitar
Politehnica s-a transformat în
Clubul Sportiv Universitar Braşov,
cunoscut astăzi sub denumirea
simbolică de C.S.U. Braşov. În
cadrul C.S.U. Braşov funcţionează
secţii de alpinism, atletism, baschet, tir, orientare turistică, schi, gimnastică, şah şi altele.
În cadrul universităţii îşi desfăşoară activitatea mai multe asociaţii studenţeşti:
AIESEC, BEST, ASCOR şi altele. Aceste organizaţii au ca obiectiv să ofere studenţilor
afiliaţi posibilitatea de a trăi o experienţă completă de învăţare. Organizaţiile facilitează
pentru membrii lor şi nu numai, accesul la o serie de elemente vitale pentru succesul într-o
societate cum este cea de azi: internaţionalitate, experienţa muncii în echipă, experienţă
practică în diverse domenii, oportunităţi de leadership.

