
 

 

 
MESAJ LA ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016 

 

 

Dragi colegi, stimați studenți, 
 

Astăzi, tradițional, pentru cei 20.886 studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca este un 

nou început de an universitar, iar pentru o parte dintre dumneavoastră, respectiv pentru cei 6.810 

“boboci“, este începutul studiilor universitare!  

Orice început este o fereastră deschisă spre viitor. În acest sens, se poate spune că vă lansați 

într-o nouă etapă a devenirii voastre profesionale, cu elanul tinereții și cu dorința de împlinire spirituală, 

pe drumul spre cariera de inginer, conectați la universul fascinant al științei și tehnicii dar si spre cariera 

de dascăl, economist, om de știință și cultură. Nu este o cale ușoară, deoarece studiile superioare 

presupun efort, dar și talent, spirit creator si inovator. Nu este o cale ușoară, deoarece studiile 

inginerești presupun un efort fără egal, dar și talent, spirit creator și inovator. Dacă veți merge pe 

această cale cu pasiune și chibzuință, vegheați cu generozitate și dăruire de corpul profesoral din 

universitate, atunci sunt convins că veți ajunge cu bine la capătul acestui drum. Am convingerea, 

cunoscând rigoarea, implicarea, dăruirea și înaltul profesionalism al dascălilor dvs, că ei vor reuși să 

aprindă acea flacără  a curiozității și gândirii tehnice, științifice și umaniste, flacără care, spunea un 

gânditor din vechime, „odată aprinsă, se hrănește din ea însăși”.   

Știu că, la vârsta aceasta, doriți să schimbați lumea. Or, motorul evoluției a fost dintotdeauna 

inventivitatea, imaginația creatoare, inovația, ingeniozitatea, curiozitatea și sensibilitatea. De aceea va 

îndemn ca, mai întâi, „să fiți voi înșivă schimbarea pe care doriți să o vedeți în lume”. 

Vă respect și vă mulțumesc pentru alegerea făcută și vă doresc, dumneavoastră, studenților din 

anul I, precum și celor din anii II, III și IV ai studiilor de licență, studenților de la masterat și 

doctoranzilor din Universitatea Tehnică drum bun în această călătorie și mult, mult succes! 

Universitatea noastră, cu performanțe academice de înaltă ținută, cotată între cele 12 

universități de cercetare avansată și educație din România, are o deschidere internațională de amplă 

anvergură, prin relațiile de colaborare și legăturile cu peste 120 de universități din Europa și din lume și 

o activitate de cercetare științifică de excelență, cu zeci de programe și proiecte de cercetare interne și 

internaționale derulate în fiecare an. Putem spune că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este 

departe de a fi un simplu furnizor de cunoștințe științifice și tehnice sau/și umaniste ci, mai degrabă, un 

mediu integrator, un spațiu spiritual compex destinat să modeleze personalități. 

Azi este, și pentru cadrele didactice din universitate, un nou început de an universitar. Folosesc 

acest prilej pentru a vă dori, din toată inima, succes în efortul admirabil de a însoți studenții pe drumul 

cunoașterii, cu aceeași competență, responsabilitate și înalt profesionalism. Vă doresc, de asemenea, 

realizări deosebite în activitatea de cercetare, în dezvoltarea de proiecte educaționale și instituționale! 

 

Un an universitar 2015-2016 cât mai bun, plin de succese și împliniri profesionale ! 

 

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU 

Rector – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 



Deschiderea festiva a anului universitar 2015-2016 
 

 
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM  
Programul studentilor din anul I pentru ziua de luni, 28 septembrie 2015, este următorul:  
- ora 11h00 Cursul Festiv în A3 (amfiteatrul 3) clădirea CFDP (str. Observatorului)  
- ora 12h00 Cursul tutorelui de an A3 
- ora 16h00 Prezentarea temei primului proiect (disciplina „Proiectare de arhitectură”) 
Pavilionul din str. R. Descartes nr.30  
 
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE  
Deschiderea festivă a anului universitar pentru toți studentii înmatriculati in Cluj-Napoca 
(licentă si master), va avea loc luni, 28 septembrie 2015 ora 9h00 la sediul 
cinematografului "Florin Piersic" din Piața Mihai Viteazul (accesul în sală începând la 
8.30). 
Pentru filiala din Satu Mare (specializarea Automatică și informatică aplicată) festivitatea 
de deschidere va avea loc joi, 1 octombrie 2015, ora 14.00 la sediul extensiei din Satu 
Mare (Bd. Lucian Blaga nr.121).  
 
FACULTATEA DE CONSTRUCTII 
Curs festiv, luni, 28 Septembrie 2015 , ora 10.00, amfiteatrul AII, et. 1, str. G. Baritiu 25, 
urmată de Intalnirea cu tutorii de an, de la ora 11.00. 
 
 
FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI 
Deschiderea festiva, luni, 28 septembrie,  ora 11h00, Casa de Cultură a Studenţilor, Piata 
Lucian Blaga nr. 1-3 
La extensii: 
- Alba-Iulia  28.09, ora 18; 
- Bistrita      01.10, ora 14; 
- Satu Mare  01.10, ora 14; 
- Zalau          28.09 ora 16. 
 
 
FACULTATEA DE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA 
INFORMATIEI 
Deschiderea festivă a cursurilor pentru studentii din anul I: 
luni, 28 septembrie 2015, ora 9:00 str. George Bariţiu, nr. 26-28, 
Amfiteatrul P03 - studentii cu numele începând de la  litera A – N,  
Amfiteatrul 41 – studentii cu numele începând de la litera O – Z 
 
 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA 
Deschiderea festivă a cursurilor, luni, 28 septembrie 2015 ora 11h00, amfiteatrul P 03, 
str. George Bariţiu, nr. 26-28 
 



 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI A MEDIULUI 
Deschiderea festivă a cursurilor, luni, 28 septembrie, ora 10h00, amfiteatrul A06, Bd. 
Muncii 103-105 
 
 
FACULTATEA DE INSTALATII 
Deschiderea  festivă  a  anului  universitar  2015/2016, va avea loc în data de 
luni, 28.09.2015,  cu începere de la ora 10h00, în Aula Instalatii, care se află  la  parterul  
clădirii  Facultatii  de  Instalatii,  pe   Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 128 – 130.  
 
 
FACULTATEA DE MECANICA 
Deschiderea  festivă  a  anului  universitar  2015/2016, va avea loc în data de 
luni, 28.09.2015,  cu începere de la ora 10h00, in amfiteatrul A123, Bd. Muncii 103-105 
 
FACULTATEA DE INGINERIE - Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
Deschiderea anului universitar 2015-2016 va avea loc în data de luni, 28 septembrie 
2015, ora 11h00, în Sala de Sport din Centrul Universitar Nord Baia Mare, str. Dr. Victor 
Babeş nr. 62 A. 
 
 
FACULTATEA DE LITERE - Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
Deschiderea anului universitar 2015-2016 va avea loc în data de luni, 28 septembrie 
2015, ora 10h00, în amfiteatrul 59, sediul facultatii din str. Victoriei nr.76 
 
 
FACULTATEA DE STIINTE - Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
Deschiderea anului universitar 2015 – 2016 va avea loc în data de luni, 28 septembrie 
2015, ora 10h00, în Sala de Sport, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. 
Victor Babes nr. 62 A 
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