HOTĂRÂRE A SENATULUI UNIVERSITAR
Nr. 392 / 27.03.2015
În baza:
Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, Art. 213;
Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Art.100(w), Art.184;
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Tehnice din ClujNapoca, Art. 25 alin (2) si (5), Art. 27 alin (3), Art. 30, Art.54;
Regulamentului privind conferirea titlurilor şi funcţiilor onorifice academice ale Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca;
Propunerii Directorului Departamentului Ingineria Fabricației Prof.dr.ing. Nicolae BÂLC,
avizată de către Departamentul Ingineria Fabricației, Decanului Facultăţii de Construcţii
de Maşini, Prof. Dr. Ing. Daniela POPESCU avizată de Consiliul Facultăţii de Construcții
de Mașini şi de Rectorul Universităţii, Prof. Dr. Ing. Aurel Vlaicu, înaintată Senatului
universitar prin adresa nr. 6360/19.03.2015;
Avizului favorabil al Comisiei permanente a Senatului universitar pentru Relaţii cu mediul
socio-economic şi cu cel academic naţional şi internaţional, titluri şi distincţii;
Apreciind activitatea Domniei sale in colaborarea cu Universitatea Tehnică din ClujNapoca prin:
1. Implicarea activă în funcționarea Secției cu predare în limba germană la Facultatea
de Construcții de Mașini care a constat în special în:
a) Îndrumarea cu competență și multă dăruire în ultimii 10 ani pentru studenții din
UTCN în cadrul stagiilor de trei luni/practica de vară în Germania sau internship în
fabrica din Cluj;
b) Asigurarea pentru studenți, a unor condiții excepționale atât profesionale cât și
materiale pe parcursul practicii de vară, în Germania, în ultimii zece ani;
c) Susținerea de prelegeri la studenții anului IV TCM de la secția în limba germană, în
ultimii opt ani;

d) Aportul deosebit în înființarea și dezvoltarea Firmei Guhring România cu sediul în
Cluj-Napoca, locație în care 90% din angajați sunt absolvenți ai Secției cu predare în
limba germană de la Facultatea de Construcții de Mașini din UTCN;
e) Dezvoltarea de activități de Cercetare-Dezvoltare(R&D) la Firma Guhring România
cu sediul în Cluj-Napoca, firmă unde și-au găsit un loc de muncă mulți absolvenți ai
UTCN;
f) Sprijin financiar și logistic a unor doctoranzi din UTCN pentru realizarea încercărilor
experimentale;
g) Sprijinul necondiționat în elaborarea lucrărilor de diplomă ale studenților, atât la
nivel de licență cât și de master.
2. Implicarea activă în acțiunea de donare făcută de grupul de firme Guehring,
Germania, concretizată în:
a) O mașină unealtă modernă, de tip HAAS (valoare de aprox. 1.000.000 EURO, cu
dispozitive și scule) către Laboratorul Departamentului de Ingineria Industrială al
Facultății de Construcții de Mașini din UTCN;
b) Scule, senzori, traductori, în ultimii șase ani.

Senatul universitar întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.03.2015,

Hotărăşte
Art. unic. Se acordă titlul onorific de “Profesor onorific” domnului
Dr.Dipl.Fiz.Stefan

SATTEL,

Director

Internațional

al

Departamentului

Cercetare-Dezvoltare și Director Management al producției din cadrul
grupului de firme Guehring, Germania.
Preşedintele Senatului Universitar,
Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU

