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INTRODUCERE
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) cuprinde în anul 2018 douăsprezece facultăți care
funcționează în cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile
universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Această structură conferă universității o puternică
dimensiune regională, ceea ce o personalizează și o diferențiază în mod esențial față de alte universități din
țară, imaginea UTCN fiind, de fapt, o imagine a tehnicii, cercetării științifice avansate, inovării și creației
artistice în această zonă a României.
Astăzi, în UTCN studiază peste 20.000 de studenți, îndrumați de 903 cadre didactice și cercetători, alături
de 662 membri ai personalului didactic auxiliar și nedidactic. Oferta educațională a universității include 96
de programe de licență, 110 programe de masterat, 14 domenii de doctorat precum și programe de
formare continuă, formare psihopedagogică și studii academice postuniversitare.
Raportul de Autoevaluare 2018 cuprinde în prima parte un scurt istoric al universităţii, misiunea acesteia
declarată în Carta UTCN şi viziunea de dezvoltare pentru perioada 2016-2020, care orientează ferm
universitatea spre o abordare care îmbină preocuparea pentru excelență cu asumarea responsabilității atât
de către membrii comunității academice, cât și de către conducătorii acesteia pentru contribuția lor la
progresul instituției. Calitatea este considerată de către UTCN a fi una dintre prioritățile pe care se
structurează strategia universității în perioada 2016-2020. În structura conceptuală a planului strategic se
regăseşte preocuparea pentru creșterea calității studiilor la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ, chiar în
prim-planul direcțiilor asumate, urmată de asumarea necesității dezvoltării unui sistem managerial
adecvat. Domeniile şi direcţiile de intervenţie prin măsuri care concretizează această abordare sunt şi
parteneriatul proactiv cu studenții în managementul formării universitare, consolidarea excelenței în
activitatea de cercetare științifică și inovare, consolidarea şi dezvoltarea relațiilor cu mediul socioeconomic, dezvoltarea relațiilor academice internaționale, dezvoltarea și susținerea resursei umane.
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității.
Evoluţia UTCN de la evaluarea instituţională din 2013 şi până în prezent este detaliată în capitolul 5,
structurat pe activitatea didactică, de cercetare, financiară, dezvoltarea resursei umane şi a bazei
materiale, a serviciilor pentru studenţi, a relaţiilor internaţionale şi relaţiei cu mediul socio-economic de
inserţie. Se constată ca numărul total de studenţi la nivelul studiilor de licenţă şi master s-a păstrat
aproximativ constant pe întreaga perioadă analizată. În activitatea de cercetare, veniturile atrase şi
încasate din diverse competiţii au cunoscut o creştere semnificativă. Un număr mare de proiecte au fost
câştigate în competiţii internaţionale, în parteneriate prestigioase, producând rezultate ştiinţifice
valoroase. Se observă o creştere semnificativă a numărului de citări precum şi a articolelor care citează,
evoluţie pozitivă, care reflectă o creştere a prestigiului UTCN în comunitatea ştiinţifică internaţională.
Capacitatea universităţii de a furniza educaţie şi activitate de cercetare de calitate este strâns corelată cu
performanţa financiară a acesteia. Pentru perioada analizată, UTCN a cunoscut o evoluţie constantă şi
consistentă a veniturilor încasate, în anul 2017, acestea fiind cu 30% mai mari decât în 2012. Baza materială
a UTCN este formată în acest moment din 52 de clădiri, suprafaţa totală desfăşurată fiind de 224.368 mp,
în creştere cu 7,5% faţă de 2012. Cele două clădiri achiziţionate în cursul anului 2017 sunt clădiri
reprezentative din centrul municipiului Cluj-Napoca, aflate în proximitatea celor mai importante clădiri
didactice ale UTCN. Privind resursa umană, în perioada analizată corpul academic al UTCN s-a diminuat cu
10% , în principal datorită prevederilor legislative (obligativitatea deţinerii titlului de doctor, sistemul de
salarizare). Calitatea resursei umane a crescut, 71,88% dintre profesorii universitari fiind şi conducători de
doctorat.
Evoluţia sugerează la nivel instuţional maturizarea, consolidarea și stabilitatea în performanță.
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I.

SCURT ISTORIC

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) are onoarea de a fi continuatoarea unei tradiții de peste 240
de ani de învățământ tehnic în capitala Transilvaniei, începând cu înființarea în 1777 a Școlilor de mecanică,
arhitectură, hidrotehnică și geodezie.
Realizarea statului național unitar român, la 1 decembrie 1918, a deschis perspective noi pentru
învățământul de toate gradele. La 1 februarie 1920 este înființată Școala Superioară Industrială, noua
instituție școlară trecând apoi printr-o suită de reorganizări și devenind, în 1922, Școala de Conductori
Tehnici. Era unica școală de acest nivel în țară, cu profil electromecanic, precursoare a Politehnicii clujene.
O altă școală cu profil tehnic creată în 1920 a fost Școală de Conductori de Lucrări Publice, cu specific de
drumuri și poduri, veritabilă precursoare a Facultății de Construcții. Școala de conductori tehnici, care s-a
bucurat de un important prestigiu în cadrul industriei românești, a fost reorganizată în 1937 ca Școală de
Subingineri Electromecanici.
În anul 1947, în urma unui memoriu adresat Ministerului Educației Naționale privind înființarea unei
Politehnici la Cluj cu trei facultăți: Construcții, Electromecanică și Silvicultură, prin prevederile Legii pentru
reforma învățământului din august 1948 s-a creat Institutul de Mecanică din Cluj, având o facultate cu două
secții: Termotehnică și Mașini de Lucru. Creșterea nevoii de cadre tehnice a făcut ca, în anul 1953, Institutul
de Mecanică să se transforme în Institutul Politehnic din Cluj.
Începând din 1992, Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
iar din cele trei facultăți existente la momentul respectiv, prin restructurare s-au constituit șapte facultăți
precum și Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Administrație. În anul 1998, structura Universității
Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism iar în anul 2007, cu
Facultatea de Instalații. În anul 2012, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fuzionat cu Universitatea de
Nord din Baia-Mare care a devenit Centrul Universitar Nord din Baia-Mare. În prezent, Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca pregătește specialiști prin studii de licență, masterat, doctorat și studii
postuniversitare, numărul studenților depășind 20000. Cercetarea științifică performantă reprezintă o
preocupare esențială a cadrelor didactice și cercetătorilor din UTCN.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost acceptată, din 2003, că membru în Asociația Europeană a
Universităților (EUA) iar din 2007 în Agenția Universitară a Francofoniei (AUF). Rezultatele obținute în
activitatea didactică, de cercetare, de management universitar și de cooperare internațională, au fost
apreciate de către Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care, din anul
2007, a acordat UTCN calificativul “Grad de Încredere Ridicat”.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se prezintă astăzi ca o instituție de învățământ superior modernă,
fiind o “Universitate de Cercetare Avansată și Educație”, între primele douăsprezece universități din țară,
conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5262 din 5 septembrie 2011 privind clasificarea
universităților acreditate din sistemul național de învățământ.
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II.

MISIUNE ȘI VIZIUNE

Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca declară ca misiune: „dezvoltarea de valoare în oameni, în
procese și în produse, urmărind în acest sens realizarea la un înalt nivel de calitate a învățământului și
cercetării științifice avansate, în domenii specifice, în context național și internațional, răspunzând
necesităților dezvoltării intelectuale, profesionale și sociale a individului și progresului societății
românești”. Misiunea universității se constituie ca o exprimare sintetică a cadrului în care universitatea
înțelege să își asume rolul său de generator și diseminator de cunoaștere în comunitatea locală, regională,
națională și internațională. În acest cadru, instituția noastră înțelege faptul că, într-o societate bazată pe
cunoaștere, universitatea devine un factor de creștere economică la nivelul comunității și un agent de
bunăstare pentru fiecare individ care beneficiază de serviciile ei. Integrând această credință în rolul asumat
în societate, misiunea universității se desfășoară pe direcțiile:


formare resursă umană (învățământ) prin programe de licență, masterat, doctorat și formare
continuă;



generare de cunoaștere relevantă prin cercetare, inovare și creație urmărind rezultate care să
aducă prestigiu și vizibilitate universității și care să fie totodată transferabile în produse, tehnologii
şi soluții;



implicare în viața societății presupunând la nivelul instituției o integrare a acesteia ca „cetățean
activ” al comunității locale, regionale și naționale;



conectarea comunității academice la mediul academic european și mondial, facilitând legarea
comunității locale și regionale la fluxul globalizat de cunoaștere și valori.

Viziunea UTCN orientează ferm universitatea spre o abordare care îmbină preocuparea pentru excelență
cu asumarea responsabilității atât de către membrii comunității academice, cât și de către conducătorii
acesteia pentru contribuția lor la progresul instituției. Ea sugerează la nivel de proces maturizarea,
consolidarea și stabilitatea în performanță.

Componentele acestei viziuni sunt cele pe care se vor coagula demersurile de dezvoltare ale instituției și în
care vor fi căutate și răspunsurile la provocările care vor apărea în această perioadă. Acestea sunt:


excelență academică recompensată prin recunoaștere națională și internațională.
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UTCN continuă să fie recunoscută ca o universitate de top din România; ea se bucură de un
prestigiu remarcabil între instituțiile cu profil similar din Europa și este considerată ca un partener
academic de excelență în orice demers național sau internațional educațional, de cercetare sau
transfer de cunoaștere. Calitatea programelor de studii creează atractivitate pentru studenții
naționali și internaționali, iar performanța în generarea de cunoaștere și în serviciile aduse
societății susține parteneriatele în proiecte de succes cu alte instituții universitare sau agenți
economici.


contribuție la bunăstarea socială și economică a regiunii.
UTCN este un agent eficient de creștere economică și bunăstare socială în regiune, răspunzând prin
activitatea sa nevoilor de competență ale oamenilor în drumul lor spre realizare profesională și
prosperitate și a celor de cunoaștere ale organizațiilor în dezvoltarea competitivă a acestora.



comportament antreprenorial dublat de responsabilitate în gestionarea resurselor.
UTCN are o conduită antreprenorială proactivă, încurajând instituțional inițiativele individuale și de
grup menite a atrage resurse prin demersuri specifice misiunii asumate (programe de studii,
proiecte de cercetare și dezvoltare instituțională, servicii aduse societății și mediului economic,
dezvoltări în parteneriat cu firmele, demersuri de tip start-up și spin-off etc.), acordând în același
timp o atenție specială responsabilității publice și respectării legalității în derularea și gestionarea
acestora.



comunitate universitară puternică prin valorile care le promovează, motivată pentru performanță
și responsabilă pentru propria prestație.
Conștientă fiind că resursa sa critică este cea umană, UTCN dezvoltă un cadru instituțional în care
în activitatea didactică și de cercetare sunt atrași tineri de valoare, este creată o atmosferă de
muncă bazată pe colaborare, onestitate și comunicare deschisă, este motivată performanța pe
durata întregii cariere, pretinzând în același timp din partea fiecărui membru al comunității să-și
asume responsabilitatea pentru contribuția sa la bunul mers al activității în instituție.



Mediu instituțional îmbinând atractivitatea și responsabilitatea pentru studenții universității și
asigurând egalitate de șanse în accesul acestora la oportunități.
UTCN sprijină îmbunătățirea continuă a condițiilor de activitate și viață ale studenților, sunt create
facilități și dezvoltate funcții care cresc atractivitatea pentru calitatea de student al universității,
vocea studenților este prezentă în toate organismele de conducere și deciziile legate de procesele
universității care îi implică sau afectează, sunt luate măsuri și create mecanisme menite să asigure
egalitate de șanse în accesul acestora la învățământ și la toate facilitățile aferente acestuia (cămine,
cantine, burse, tabere, mobilități internaționale, baza materială UTCN etc).
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III.

STRATEGIA UNIVERSITĂȚII ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII
CALITĂȚII

Calitatea este considerată de către UTCN a fi una din prioritățile pe care se structurează strategia
universității în perioada 2016-2020. După cum se poate vedea în structura conceptuală a planului strategic,
regăsim preocuparea pentru creșterea calității studiilor la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ în
primplanul direcțiilor urmărite, urmată de asumarea necesității dezvoltării unui sistem managerial adecvat.

Principalele direcții de intervenție și măsuri care concretizează această abordare sunt următoarele:

Direcția de intervenție: Îmbunătățirea calității studiilor de licență și masterat


Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea
de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și dirijată de personalul didactic;



Revizuirea planurilor de învățământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării
și promovării abilităților și competențelor cerute de piața forței de muncă;



Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an,
proiectelor de licență și disertație ;



Dezvoltarea în facultăți a activității cercurilor științifice studențești, inclusiv la nivelul masteratului;



Dezvoltarea componentei de marketing educațional prin BA (Biroul Admitere) în scopul atragerii de
absolvenți de liceu bine pregătiți la programele de studii derulate;



Creșterea numărului de studenți și masteranzi implicați în programe de cercetare, alături de cadre
didactice, cercetători și doctoranzi;



Dezvoltarea sistemului de consiliere academică, profesională și psihologică a studenților pe
întreaga perioadă a studiilor, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC);



Dezvoltarea și simplificarea cadrului instituțional pentru realizarea programelor de studii derulate
în limbi străine;



Îmbunătățirea informațiilor și serviciilor oferite de bibliotecă utilizatorilor studenți și cadre
didactice.
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Direcția de intervenție: Îmbunătățirea calității studiilor doctorale


Realizarea cadrului instituțional pentru promovarea și recompensarea temelor de cercetare
interdisciplinare, derulate în colaborare (sau cotutelă) cu alte universități din țară și străinătate;



Abordarea de tematici de cercetare doctorală în cooperare cu mediul socio-economic (identificarea
nevoilor firmelor, implementarea și validarea soluțiilor, încurajarea brevetării rezultatelor);



Internaționalizarea studiilor doctorale prin: doctorate în cotutelă, afilierea școlilor doctorale la
programele de doctorat din Comunitatea Europeană, finanțarea stagiilor de cercetare în
străinătate, compatibilizarea programelor de doctorat cu cele existente la nivel european;



Extinderea domeniilor de doctorat din IOSUD-UTCN;



Simplificarea și informatizarea proceselor administrative din cadrul Secretariatului Școlii Doctorale.

Direcția de intervenție: Îmbunătățirea calității studiilor de formare continuă


Implicarea mediului socio-economic în dezvoltarea și derularea programelor de formare continuă;



Utilizarea tehnologiilor informației și comunicării în sprijinul flexibilizării ofertei educaționale și
dezvoltării de programe de educație la distanță şi de tip e-learning;



Implementarea conceptului de OpenEducation în realizarea programelor de formare continuă;



Inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor
didactice, cercetătorilor și consilierilor de studii.

Direcția de intervenție: Dezvoltarea unui sistem eficace de management universitar și al calității


Stabilirea proceselor de planificare care desfășoară cadrul strategic de dezvoltare al universității pe
perioada 2016-2020 în planuri și măsuri operaționale care să permită implementarea eficace;



Identificarea proceselor critice sub aspect managerial și al calității prestației universității,
descrierea și analiza acestora și stabilirea modalităților și măsurilor necesare ținerii sub control și
îmbunătățirii lor continue și actualizarea corespunzătoare a reglementărilor specifice;



Măsuri privind îmbunătățirea comunicării și a gradului de cunoaștere reciprocă între facultățile
universității pentru creșterea capacității și disponibilității de integrare, colaborare și abordare
interdisciplinară (inclusiv privind CUNBM);



Dezvoltarea competențelor manageriale la toate nivelurile decizionale, prin participarea la cursuri
de perfecționare a tuturor factorilor de decizie din administrație;



Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru derularea activităților comisiilor pentru evaluarea și
asigurarea calității de la nivelul universității și facultăților.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are o abordare strategică complexă care recunoaște și integrează
aspecte legate de asigurarea calității și creșterea performanțelor pe toate dimensiunile misiunii sale.
Prezentăm în continuare un scurt breviar al celor mai importante direcții de dezvoltare și măsuri de acest
tip pe care UTCN le urmărește în perioada 2016-2020.

Parteneriatul proactiv cu studenții în managementul formării universitare


Implementarea de mecanisme adecvate pentru o comunicare permanentă între studenți, consilierii de
studii și cadrele didactice;



Stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premierea performanței în educație și cercetare.
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Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare


Susținerea cu prioritate a temelor de cercetare cu potențial de performanță pentru universitate, în
acord cu programul Orizont 2020 și respectiv cu Strategia națională de CDI 2014-2020;



Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste internaționale de prestigiu,
cotate ISI și introducerea unui sistem de granturi interne pentru premierea articolelor valoroase;



Asumarea unui rol activ al universității noastre în relația cu mediul socio-economic, pentru transfer
tehnologic, consultanță și derularea de proiecte comune de cercetare științifică.

Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul socio-economic


Dezvoltarea de relații parteneriale și de colaborare cu organizațiile mediului socio-economic;



Participarea universității în asocieri și rețele naționale și transnaționale de cooperare între mediul
academic și socio-economic, precum și în cadrul asocierilor regionale de tip cluster;



Elaborarea instrumentelor necesare și derularea de studii în organizațiile mediului socio-economic
pentru colectarea de informații necesare adaptării ofertei universității la cerințele pieței muncii.

Dezvoltarea relațiilor academice internaționale


Lărgirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate;



Extinderea realizării de acorduri internaționale și implementarea conceptului de dublă-diplomă;



Susținerea facultăților în stimularea mobilităților Erasmus+ de tip incoming și outgoing, precum și
elaborarea de proiecte pentru internaționalizarea educației.

Dezvoltarea unui sistem eficace de management universitar și al calității


Identificarea proceselor critice sub aspect managerial și al calității prestației universității, descrierea și
analiza acestora și stabilirea măsurilor necesare ținerii sub control și îmbunătățirii lor continue;



Îmbunătățirea cadrului instituțional pentru derularea activităților comisiilor pentru evaluarea și
asigurarea calității de la nivelul universității și facultăților;



Întărirea prezenței universității în extensiile universitare ca expresie a preocupării acesteia de a servi
mediul socio-economic regional.

Dezvoltarea și susținerea resursei umane. Îmbunătățirea managementului financiar


Creșterea calității personalului didactic tânăr din universitate prin recrutarea absolvenților de vârf;



Recunoașterea și stimularea excelenței didactice, de cercetare științifică și dezvoltare instituțională;



Implementarea unui sistem coerent de urmărire și îmbunătățire a indicatorilor financiari esențiali.

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universității


Continuarea procesului de reabilitare/modernizare/reparații la căminele și cantinele studențești;



Dezvoltarea și implementarea unei platforme informatice integrate de circulație a documentelor.
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IV.

FACULTĂȚI

IV.1. Facultatea de Arhitectură și Urbanism
I. Descriere
Facultatea de Arhitectură și Urbanism (ARH) formează viitori specialişti în arhitectură, pe baza unei
curricule a cărei organizare are în vedere asimilarea progresivă a abilităţilor profesionale şi dobândirea
competenţelor pentru practică în domeniile: arhitectură, urbanism, restaurare şi design (mobilier şi
decoraţii interioare). Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează
deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Arhitectură și Urbanism are 654 de studenţi, 33 doctoranzi şi
35 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://fau.utcluj.ro/.
II. Programe de studii:
Licență şi Master integrat (cu durata de 6 ani - 12 semestre):
Domeniul ARHITECTURĂ cu specializarea:


Arhitectură

Doctorat:
Domeniul ARHITECTURĂ
III. Domenii de Cercetare:
Domeniile de cercetare sunt derulate prin centrele de cercetare şi abordează domeniile:


Arhitectură;



Urbanism;



Patrimoniu construit.

IV.2. Facultatea de Automatică și Calculatoare
I. Descriere
Facultatea de Automatică şi Calculatoare (AC) din Cluj-Napoca formează specialişti şi desfăşoară activitate
de cercetare de înalt nivel în domeniul ingineriei controlului automat şi al ştiintei şi ingineriei
calculatoarelor.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Automatică şi Calculatoare are 2.806 studenţi la ciclul de
licenţă, 649 studenţi la ciclul de master, 125 doctoranzi şi 137 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://ac.utcluj.ro/.
II. Programe de studii:
Licență:
Domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI cu specializările:


Calculatoare;



Calculatoare (în limba engleză);



Tehnologia Informaţiei;
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Domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu specializările:


Automatică şi Informatică Aplicată;



Automatică şi Informatică Aplicată (în limba engleză);



Automatică şi Informatică Aplicată (la Satu Mare).

Master:
Domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI cu specializările:


Rețele de comunicații și sisteme distribuite;



Inteligență și viziune artificială;



Inginerie software;



Ingineria calculatoarelor;



Tehnologia informației în economie;



Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul;



Complemente de știința calculatoarelor.

Domeniul INGINERIA SISTEMELOR cu specializările:


Conducerea avansată a proceselor;



Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe;



Ingineria conducerii avansate a fabricației;



Informatică aplicată.

Doctorat:
Domenii:


CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI;



INGINERIA SISTEMELOR;



MATEMATICĂ.

III. Domenii de Cercetare:
Domeniile de cercetare sunt derulate prin centrele de cercetare şi abordează:


Procesare de Imagine și Recunoașterea Formelor;



Sisteme Distribuite;



Grafică pe calculator și sisteme interactive;



Sisteme Inteligente;



Sisteme de Calcul Dedicate și Încorporate;



Ingineria Cunoștințelor;



Rețele și Protocoale de Comunicații;



Fundamentele Tehnologiilor Software;



Robotică și Control Neliniar;



Ingineria Proceselor și a Sistemelor energetice;
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Sisteme de Control Distribuit;



Sisteme Dependabile;



Procese Industriale, Sisteme de Control și Instrumentație;



Dezvoltarea Rapidă a Prototipurilor pentru Controlul Proceselor Industriale;



Metode de Control Avansate ale Proceselor;



Rețele de Senzori;



Matematică Aplicată în Inginerie.

IV.3. Facultatea de Construcții
I. Descriere
În cei 65 de ani de existență, Facultatea de Construcții (CON) din cadrul Universității Tehnice din ClujNapoca a devenit o prezență activă, recunoscută, în educația superioară din domeniul ingineriei civile la
nivel național și internațional. Privind spre viitor, în fața Facultății de Construcții se deschide o mare
provocare: finalizarea reformei învățământului românesc prin racordarea acestuia la standardele
academice internaționale, stimularea cercetării de vârf și crearea unor conexiuni durabile cu societatea,
atât în plan economic, cât și în plan cultural.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Construcţii are 1.818 studenţi la ciclul de licenţă, 483 studenţi
la ciclul de master, 113 doctoranzi şi 119 cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://constructii.utcluj.ro/.
II. Programe de studii:
Licență:
Domeniul INGINERIE CIVILĂ cu următoarele specializări:


Construcții civile, industriale și agricole;



Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare);



Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză);



Căi ferate, drumuri și poduri;



Amenajări și construcții hidrotehnice;



Inginerie urbană și dezvoltare regională.

Domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu specializarea:


Inginerie economică în construcții.

Domeniul INGINERIE GEODEZICĂ cu specializarea:


Măsurători terestre și cadastru;



Măsurători terestre şi cadastru (la Baia Mare) – HSU nr.892/22.02.2018 pentru lichidare
începând cu anul universitar 2018/2019.

Master:
Domeniul INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII cu specializările:


Inginerie structurală;



Patologia și reabilitarea construcțiilor;
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Ingineria infrastructurii transporturilor;



Construcții durabile de beton;



Inginerie geotehnică;



Ingineria tehnologiilor speciale în construcții;



Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal (la Baia Mare);



Eco - Infrastructuri pentru transporturi și lucrări de artă;



Clădiri verzi.

Domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu specializarea:


Managementul proiectelor și evaluarea proprietății.

Doctorat:
Domeniul: INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII.
III. Domenii de Cercetare
Cadrul în care se desfășoară activitatea de cercetare în Facultatea de Construcții se desprinde din strategia
cercetării UTCN, urmărind îndeaproape activitățile, politicile principale și direcțiile de cercetare ale
universității:


Mecanica construcțiilor;



Fizica construcțiilor;



Inginerie seismică;



Structuri pentru clădiri civile;



Mecanica solului;



Materiale de construcții.

IV.4. Facultatea de Construcții de Mașini
I. Descriere
Misiunea facultății este aceea de formare a inginerilor în domeniile Inginerie Industrială, Mecatronică și
Robotică, Inginerie și Management, la un înalt nivel de calitate a învățământului și cercetării științifice, în
context național și internațional, răspunzând necesităților proactive ale industriei și ale tuturor părților
interesate.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Construcţii de Maşini (CM) are 2.266 studenţi la ciclul de
licenţă, 666 studenţi la ciclul de master, 177 doctoranzi şi 124 cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://cm.utcluj.ro/.
II. Programe de studii:
Licență:
Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ cu următoarele specializări:


Tehnologia Construcțiilor de Mașini;



Tehnologia Construcțiilor de Mașini (la Alba-Iulia);



Tehnologia Construcțiilor de Mașini (la Satu-Mare);
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Tehnologia Construcțiilor de Mașini (la Zalău);



Tehnologia Construcțiilor de Mașini (în limba germană);



Tehnologia Construcțiilor de Mașini (în limba engleză);



Design industrial;



Mașini Unelte și Sisteme de Producție (la Bistrița);

Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT cu următoarele specializări:


Inginerie economică industrială;



Inginerie economică industrială (în limba engleză);



Inginerie economică industrială (la Alba-Iulia);



Inginerie economică industrială (la Bistrița);



Inginerie economică industrială (la Satu-Mare)

Domeniul MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ cu următoarele specializări:
 Robotică;
 Robotică (în limba engleză);
 Robotică (la Bistrița).
Master:
Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ cu specializările:
 Design industrial;
 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie (la Satu Mare);
 Inginerie virtuală și fabricație competitivă;
 Inginerie virtuală și fabricație competitivă (la Zalău);
 Inginerie virtuală și fabricație competitivă (în limba engleză);
 Ingineria și managementul calității;
 Ingineria și managementul calității (la Bistrița);
 Procese de producție inovative și management tehnologic (în limba germană);
 Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricație;
 Tehnologii avansate de fabricație (la Alba Iulia).
Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT cu specializările:


Antreprenoriat;



Managementul sistemelor logistice;



Management și inginerie în afaceri;



Evaluarea proprietății.

Domeniul MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ cu specializările:


Robotică;



Robotică (la Bistrița);



Robotică (în limba engleză).
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Doctorat:
Domenii:


INGINERIE INDUSTRIALĂ;



INGINERIE MECANICĂ;



INGINERIE ŞI MANAGEMENT.

III. Domenii de Cercetare
Cercetarea științifică ocupă un loc privilegiat în viziunea facultății care dispune de resursa umană și de
laboratoare și echipamente moderne. Cercetarea are loc atât la nivelul școlilor doctorale cât și prin
programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale, inclusiv contracte de cercetare cu mediul
economic, pe următoarele domenii:


Fabricație aditivǎ (imprimare 3D), cu aplicații industriale și medicale;



Tehnologii de prelucrare prin deformǎri plastice;



Tehnologii neconvenţionale şi fabricaţie competitivǎ;



Proiectarea, modelarea şi simularea sistemelor de fabricaţie;



Ingineria şi managementul calităţii;



Ingineria şi managementul inovǎrii;



Realitate virtualǎ;



Simulare si testare roboti industriali;



Micro si nano sisteme pentru aplicații microrobotice;



Mǎsurare, simulare vibrații și acusticǎ;



Management pentru sustenabilitate organizaţională.

IV.5. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
I. Descriere
Oferta educațională cuprinde întreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei cariere
profesionale de succes. Misiunea facultății este aceea de a contribui prin cercetare avansată la dezvoltarea
cunoașterii în domeniile electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiei informației și totodată de a pregăti
specialiști capabili să dezvolte, proiecteze, implementeze și exploateze sisteme electronice și de
comunicații, cu aplicații în cele mai diverse domenii ale industriei și vieții cotidiene. Obiectivele majore ale
facultății sunt: creșterea calității programelor de studii și corelarea acestora cu cerințele pieței muncii,
dezvoltarea performanței în cercetare științifică; îmbunătățirea performanțelor profesionale ale studenților
și absolvenților.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI)
are 1.557 de studenţi la ciclul de licenţă, 305 studenţi la ciclul de master, 56 de doctoranzi şi 81 de cadre
didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://etti.utcluj.ro/.
II. Programe de studii:
Licență:
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Domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE cu
specializările:
 Electronică Aplicată;
 Electronică Aplicată (în limba engleză);
 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații;
 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (în limba engleză).
Domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu specializarea:
 Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic.
Master
Domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE cu
specializările:
 Circuite și Sisteme Integrate;
 Inginerie Electronică;
 Prelucrarea Semnalelor și Imaginilor (în limba franceză);
 Sisteme Integrate de Comunicații cu Aplicații Speciale;
 Tehnologii Multimedia;
 Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități;
 Telecomunicații.
Doctorat


Domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

III. Domenii de Cercetare:


Analiza și sinteza circuitelor electronice;



Microelectronică - circuite analogice/digitale VLSI;



Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor;



Optoelectronică și comunicații optice;



Comunicații unificate în Internet;



Procesarea imaginilor și secvențelor video;



Recunoașterea automată a vorbirii și sinteza din text a vorbirii;



Prelucrarea și securitatea datelor;



Software pentru electronică și telecomunicații;



Radiocomunicații celulare și prin satelit;



Sisteme electronice de putere;



Sisteme electronice de monitorizare/control;



Energii regenerabile;



Senzori și sisteme de achiziție a datelor.
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IV.6. Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului
I. Descriere
Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului (IMM) asigură pregătirea educațională și formează
specialiști în domeniile ingineria materialelor și ingineria mediului. Absolvenții facultății dobândesc
competențe privind selectarea și proiectarea materialelor destinate diverselor aplicații industriale,
proiectarea tehnologiilor și utilajelor de procesare a materialelor, proiectarea tehnologiilor pentru
protecția mediului, monitorizarea emisiilor poluante și măsuri pentru reducerea acestora.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului are 412 studenţi la ciclul de
licenţă, 229 studenţi la ciclul de master, 74 doctoranzi şi 64 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://imm.utcluj.ro/.
II. Programe de studii
Licență:
Domeniul INGINERIA MATERIALELOR cu specializările:


Știința materialelor;



Ingineria procesării materialelor;



Ingineria procesării materialelor (la Zalău);

Domeniul INGINERIA MEDIULUI cu specializarea:


Ingineria și protecția mediului în industrie.

Domeniul INGINERIE MECANICĂ cu specializarea:


Echipamente pentru procese industriale.

Master:
Domeniul INGINERIA MATERIALELOR cu specializările:


Materiale și Tehnologii Avansate;



Ingineria și managementul procesării avansate a materialelor;



Sudarea și asigurarea calității materialelor (la Bistrița).

Domeniul INGINERIA MEDIULUI cu specializările:


Procedee Avansate în Protecția Mediului;



Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor;



Ingineria, Dreptul și Economia Dezvoltării Durabile.

Doctorat:
Domeniile:


INGINERIA MATERIALELOR;



INGINERIA MEDIULUI.

III. Domenii de Cercetare


Materiale și tehnologii avansate;



Materiale funcționale (magnetice, biomateriale, compozite etc.);



Metalurgia pulberilor;
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Materiale nanocristaline și nanostructurate;



Filme subțiri metalice și oxidice;



Materiale supraconductoare;



Chimia materialelor și a precursorilor;



Sisteme de control avansat al calității apelor și de eliminare ecologică a poluanților din
apă;



Remedierea ecologică a solurilor degradate;



Gestiunea integrată a resurselor de materiale reciclate și a deșeurilor din perspectiva
economiei circulare;



Chimia polimerilor;



Chimia analitică;



Chimia mediului.

IV.7. Facultatea de Inginerie Electrică
I. Descriere
Misiunea facultății constă în crearea unui cadru de un înalt nivel academic pentru educație și cercetare
științifică, în domeniul ingineriei electrice și electroenergetice, respectiv al științelor inginerești din
domenii conexe, în contextul unei societăți dinamice moderne, aflată într-o continuă schimbare, care să
răspundă necesității de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a specialistului cu competențe
superioare.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Inginerie Electrică (IE) are 1.245 studenţi la ciclul de licenţă,
352 studenţi la ciclul de master, 99 de doctoranzi şi 70 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://ie.utcluj.ro/.
II. Programe de studii
Licență:
Domeniul INGINERIE ELECTRICĂ cu specializările:


Electrotehnică;



Instrumentație și Achiziția Datelor;



Electronică de Putere și Acționări Electrice;



Electromecanică.

Domeniul INGINERIE ENERGETICĂ cu specializarea:


Managementul Energiei.

Domeniul ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE cu specializările:


Inginerie Medicală;



Inginerie Medicală (la Bistriţa).

Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT cu specializarea:
 Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic.
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Master:
Domeniul INGINERIE ELECTRICĂ cu specializările:


Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică;



Sisteme de Monitorizare și Control în Inginerie Electrică;



Sisteme și Structuri Electrice Avansate.

Domeniul INGINERIE ENERGETICĂ cu specializarea:


Managementul Sistemelor Electroenergetice Moderne.

Domeniul ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE cu specializările:


Științe Inginerești Aplicate în Medicină;

Doctorat:
Domeniul:


INGINERIE ELECTRICĂ;

III. Domenii de Cercetare
În Facultatea de Inginerie Electrică cercetarea se desfășoară în cadrul unor colective de cercetare,
laboratoare sau centre de cercetare.
Principalele direcții de cercetare sunt:


Metode numerice și modelarea fenomenelor electromagnetice;



Modelarea numerică a câmpului și compatibilitate electromagnetică;



Calitatea energiei și eficiență energetică;



Inginerie medicală și instrumentație biomedicală;



Senzori şi instrumentație virtuală;



Controlul mișcării și acționări electrice avansate;



Electromobilitate și tracțiune electrică;



Electronică de putere și convertoare statice de putere.

IV.8. Facultatea de Instalații
I. Descriere
Misiunea asumată de către colectivul de cadre didactice ale Facultății de Instalații este aceea de formare a
inginerilor în domeniul Ingineriei Instalațiilor, domeniu vast, cu multiple posibilități de afirmare a
specialiștilor, care incumbă proiectarea, execuția, exploatarea, mentenanța predictivă, întreținerea,
reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru construcții și a rețelelor de instalații. Cunoștințele
fundamentale și de specialitate referitoare la alcătuirea constructivă și funcțională, calculul și execuția
sistemelor de instalații, asigură un standard ridicat de educație inginerească, științifică și tehnologică.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Instalaţii (INS) are 562 de studenţi la ciclul de licenţă, 113
studenţi la ciclul de master, 8 doctoranzi şi 28 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://instalatii.utcluj.ro/.
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II. Programe de studii
Licență:
Domeniul INSTALAŢII cu specializarea:


Instalații pentru construcții.

Master:
Domeniul INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAŢII cu specializarea:


Ingineria instalațiilor.

Doctorat:
Domeniul:


INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII.

III. Domenii de Cercetare
Cele două domenii mari de cercetare din Facultatea de Instalații sunt:
1. Energie, cuprinzând:


Sisteme optimizate de producere a energiei termice din surse regenerabile;



Instalații de eficientizare a iluminatului interior și exterior;



Optimizarea consumului energetic în domeniul clădirilor de locuit și administrative;



Eficiența energetică a sistemelor de ventilare - condiționare;



Sisteme de producere, stocare și utilizare a hidrogenului;



Instalații de utilizarea a biomasei și de gestionare a deșeurilor menajere.

2. Inginere sanitară, cuprinzând:


Metode de alegere a materialelor pentru instalaţii pentru construcţii;



Modernizarea instalațiilor de tratare a apei;



Reabilitarea sistemelor de conducte utilizând tehnologii fără săpătură;



Echiparea clădirilor inteligente și dezvoltarea biostațiilor monobloc de epurare a apelor
uzate.

IV.9. Facultatea de Mecanică
I. Descriere
Facultatea de Mecanică (MEC) pregătește specialiști de înaltă calificare în domeniile pe care le gestionează
prin învățământ de licență, masterat și doctorat, în concordanță cu necesitățile actuale și de perspectivă
ale economiei. De asemenea misiunea facultății se reflectă și în cercetarea științifică, transferul de
tehnologie și expertiza spre mediul economic și social, cooperarea interuniversitară națională și
internațională.
Competențele absolvenților facultății permit acestora să-și desfășoare activitatea în următoarele ramuri ale
ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria mașinilor inteligente, inginerie
mecanică de precizie, ingineria mașinilor pentru agricultură și industrie alimentară. Formarea profesională
competitivă a specialiștilor este reflectată în structura planurilor de învățământ, astfel concepute încât să
asigure o pregătire polivalentă.
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În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Mecanică are 1.432 de studenţi la ciclul de licenţă, 360 de
studenţi la ciclul de master, 59 de doctoranzi şi 71 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://mecanica.utcluj.ro/.
Începând din anul universitar 2018/2019, conform Hotărârii Senatului universitar nr. 828/26.10.2017,
facultatea îşi va schimba denumirea în “Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică”;
II. Programe de studii
Licență:
Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR cu specializarea:


Autovehicule Rutiere.

Domeniul INGINERIA TRANSPORTURILOR cu specializarea:


Ingineria Transporturilor și a Traficului.

Domeniul INGINERIE MECANICĂ cu specializările:


Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industrie Alimentară;



Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industrie Alimentară (la Alba Iulia) – HSU
891/22.02.2018 pentru lichidare începând cu anul universitar 2018/2019;



Mecanică Fină și Nanotehnologii;



Sisteme și Echipamente Termice;



Sisteme și Echipamente Termice (la Alba Iulia).

Domeniul MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ cu specializarea:


Mecatronică

Master
Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR cu specializările:


Automobilul și Mediul;



Logistica Transporturilor Rutiere;



Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor.

Domeniul INGINERIE MECANICĂ cu specializările:


Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industria Alimentară;



Energii Regenerabile;



Inginerie de Precizie și Managementul Calității;



Managementul Energiei Termice.

Domeniul MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ cu specializarea:


Ingineria Sistemelor Mecatronice.

Doctorat:
Domeniile:


INGINERIE MECANICĂ;



INGINERIE INDUSTRIALĂ.
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III. Domenii de Cercetare
Direcțiile de cercetare abordate în facultate se încadrează în următoarele domenii:


Ingineria autovehiculelor;



Diagnosticare;



Combustibili și biocombustibili;



Trafic și securitate rutieră;



Controlul și reducerea poluării sonore;



Motoare cu ardere internă;



Arderea combustibililor;



Mașini agricole;



Studiul suprafețelor cu aplicație în tehnică;



Studiul formelor pe baza design-ului modern;



Termodinamica tehnică;



Sisteme energetice;



Transfer termic;



Instalații frigorifice;



Mecanica fluidelor;



Surse de energie regenerabile;



Simularea numerică;



Mecanica experimentală;



Încercarea și caracterizarea materialelor;



Mecanisme și dinamica mașinilor;



Mecatronică;



Robotică;



Biomecatronică;



Mecanică Fină;



Tehnologii educaționale.

IV.10. Facultatea de Inginerie (CUNBM)
I. Descriere
Facultatea de Inginerie, prin activitatea sa, se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională.
Prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), lider
în activitatea de cercetare și formare, specializare și perfecționare a cadrelor tehnice pentru mediul
economic și social al regiunii de nord-vest a României. Astfel, printre sectoarele prioritare de susținere la
nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive în competiția pe plan național şi global, au fost
stabilite următoarele: tehnologia informației și calculatoare, industria de mașini şi echipamente.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Inginerie (ING) are 857 studenţi la ciclul de licenţă, 263 de
studenţi la ciclul de master, 23 de doctoranzi şi 52 de cadre didactice titulare.

24
Pagina web a facultăţii: https://inginerie.utcluj.ro/.
II. Programe de studii
Licență:
Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ cu specializarea:


Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

Domeniul INGINERIE MECANICĂ cu specializarea:


Echipamente pentru Procese Industriale.

Domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu specializarea:


Inginerie Economică în Domeniul Mecanic.

Domeniul INGINERIE ELECTRICĂ cu specializarea:


Electromecanică.

Domeniul INGINERIE ENERGETICĂ cu specializarea:


Ingineria Sistemelor Electroenergetice.

Domeniul CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI cu specializarea:


Calculatoare.

Domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE cu
specializarea:
 Electronică Aplicată.
Domeniul INGINERIA MATERIALELOR cu specializarea:


Ingineria Procesării Materialelor.

Domeniul INGINERIA MEDIULUI cu specializarea:


Ingineria și Protecția Mediului în Industrie;



Ingineria valorificării deșeurilor - HSU 854/15.12.2017 pentru lichidare începând cu anul
universitar 2018-2019.

Domeniul MINE, PETROL ŞI GAZE cu specializarea:


Inginerie Minieră.

Domeniul MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ cu specializarea:


Robotică.

Master
Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ cu specializările:


Ingineria calității sistemelor tehnologice;



Ingineria sistemelor flexibile de fabricație;



Sisteme moderne de fabricație si mentenanță (în limba engleză).

Domeniul INGINERIE MECANICĂ cu specializările:


Proiectarea mașinilor și echipamentelor;



Managementul mentenanței sistemelor mecanice

Domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT cu specializarea:
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Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei.

Domeniul INGINERIE ELECTRICĂ cu specializarea:


Inginerie și management în domeniul electric.

Domeniul INGINERIE ENERGETICĂ cu specializarea:


Inginerie și management în domeniul energetic.

Domeniul INGINERIA MATERIALELOR cu specializarea:


Ingineria Procesării Materialelor prin procedee speciale.

Domeniul INGINERIA MEDIULUI cu specializarea:


Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu.

Domeniul MINE, PETROL ŞI GAZE cu specializarea:


Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere.

Doctorat:
Domeniile:


INGINERIE MECANICĂ;



INGINERIE ŞI MANAGEMENT;



INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE;



CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI.

III. Domenii de Cercetare
Principalele domenii de cercetare ale Facultății de Inginerie, rezultate în urma analizei stadiului actual și a
tendințelor, sunt:


Dezvoltarea și inovarea produselor și proceselor de producție;



Monitorizarea și managementul tehnologiei și energiei;



Integrarea tehnologiei informației în sisteme de echipamente, de fabricație, tehnologice,
de monitorizare și de conținut digital;



Sisteme dedicate inteligente cu capacitate de învățare și comportament adaptiv.

IV.11. Facultatea de Litere (CUNBM)
I. Descriere
Facultatea de Litere (LIT) din Baia Mare continuă tradiția Institutului Pedagogic de 3 ani înființat în 1961,
care, în 1974, va trece la învățământ superior de 4 ani. În urma afilierii, din 2012, a Universității de Nord la
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere devine parte componentă a acesteia, filologii
băimăreni având, astfel, oportunitatea de a fi absolvenții unei facultăți care aparține unei universități
clasate pe locul al patrulea în țară. Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare
pregătește specialiști pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară
integrării în activitățile social-profesionale.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Litere are 892 studenţi la ciclul de licenţă, 509 studenţi la ciclul
de master, 70 de doctoranzi şi 46 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://litere.utcluj.ro/.

26
II. Programe de studii
Licență:
Domeniul LIMBĂ ŞI LITERATURĂ cu specializările:


Limba și literatura română;



Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză-franceză).

Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE cu specializarea:


Limbi moderne aplicate;

Domeniul STUDII CULTURALE cu specializarea:


Etnologie.

Domeniul FILOSOFIE cu specializarea:


Filosofie.

Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII cu specializările:


Comunicare şi relaţii publice;



Jurnalism.

Domeniul ARTE VIZUALE cu specializarea:


Arte plastice (pictură)

Domeniul TEOLOGIE cu specializările:


Teologie ortodoxă didactică (HSU 892/22.02.2018 pentru lichidare începând cu anul
universitar 2018-2019);



Teologie ortodoxă pastorală;

Domeniul ASISTENŢĂ SOCIALĂ cu specializarea:
 Asistență socială.
Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI cu specializarea:
 Pedagogia învățământului primar și preșcolar.
Master:
Domeniul FILOLOGIE cu specializările:


Dinamica limbii române contemporane;



Limba franceză în traduceri specializate;



Limba română în context european (spațiu, cultură, comunicare);



Literatură engleză pentru copii și tineret;



Literatura română și modernismul european;

Domeniul STUDII CULTURALE cu specializările:


Studii canadiene;



Etnoturism/Etnologia și turismul cultural

Domeniul FILOSOFIE cu specializarea:


Drepturile omului.
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Domeniul ARTE VIZUALE cu specializarea:


Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană.

Domeniul TEOLOGIE cu specializarea:


Teologie creştină și spiritualitate europeană;

Domeniul ASISTENŢĂ SOCIALĂ cu specializarea:
 Asistența și incluziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități.
Doctorat:
Domeniile:


FILOLOGIE;



FILOSOFIE.

III. Cercetare
În cadrul facultății se desfășoară și o bogată activitate de cercetare. Principalele teme de cercetare sunt:


Aspecte ale imaginarului românesc literar și social din secolul al XX-lea;



Onomastică și lingvistică - Comunicarea lingvistică în domeniul socio-economic și de
afaceri;



Dicționar explicativ ilustrat român-francez-englez de termeni din domeniul religie;



Interculturalitate și rolul minorităților în conservarea identității culturale zonale;



Orientări în fantasticul românesc și universal;



Evoluții și provocări în abordarea filosofică a inteligenței artificiale;



Negocierea și medierea conflictelor;



Drept constituțional și instituții politice;



Cogniții sociale și emoțiile morale și rolul lor în generarea comportamentelor sociale;



Semiotica limbajului cinematografic;



Comunicarea în leadership;



Consiliere și orientare profesională;



Facilitarea inserției sociale a persoanelor cu vulnerabilitate;



Agresivitatea școlară;



Biserica creștină și globalizarea;



Structuri tipologice și modele estetice în pictura de peisaj;



Morfologia elementelor de limbaj plastic în peisajul fantastic.

IV.12. Facultatea de Științe (CUNBM)
I. Descriere
Facultatea de Științe (ŞTI) prin varietatea domeniilor de competenţă pe care le abordează asigură
realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de
cercetare.
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Facultatea de Științe urmărește să pună în concordanţă obiectivele sale academice cu cerințele unei
societăți bazate pe cunoaștere și educație permanentă, transparență, eficiență și responsabilitate, pe
calitatea învățământului superior.
În anul universitar 2017/2018 Facultatea de Ştiinţe are 1.168 de studenţi la ciclul de licenţă, 532 studenţi la
ciclul de master, 6 doctoranzi şi 64 de cadre didactice titulare.
Pagina web a facultăţii: https://stiinte.utcluj.ro/.
II. Programe de studii
Licență:
Domeniul MATEMATICĂ cu specializările:


Matematică informatică;



Matematică.

Domeniul INFORMATICĂ cu specializarea:


Informatică și inginerie software.

Domeniul CHIMIE cu specializarea:


Chimie didactică.

Domeniul BIOLOGIE cu specializarea:


Biochimie aplicată.

Domeniul MANAGEMENT cu specializarea:


Managementul Proiectelor europene.

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR cu specializarea:


Managementul afacerilor.

Domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI cu specializarea:


Știința medului (HSU 892/22.02.2018 pentru lichidare începând cu anul universitar 20182019).

Master:
Domeniul MATEMATICĂ cu specializarea:


Matematică didactică;



Matematici computaționale și tehnologii informatice.

Domeniul INFORMATICĂ cu specializarea:


Informatică.

Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ cu specializarea:


Informatică economică.

Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE cu specializările:


Ingineria produselor alimentare;



Controlul și expertiza produselor alimentare.

Domeniul CHIMIE cu specializarea:
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Chimie.

Domeniul BIOLOGIE cu specializarea:


Biologie.

Domeniul FIZICĂ cu specializarea:


Fizică.

Domeniul MANAGEMENT cu specializarea:


Management;



Management (FR).

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR cu specializarea:


Economia firmei.

Domeniul ȘTIINȚA MEDIULUI cu specializarea:


Protecţia şi managementul mediului.

Doctorat:
Domeniul:


MATEMATICĂ.

III. Domenii de Cercetare

V.



Management și strategii de dezvoltare durabilă;



Matematici computaționale;



Metode algoritmice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorică;



Managementul integrat Natura 2000;



Dezvoltarea sistemelor biofizice bazate pe zeoliți-microorganisme - specii vegetale;



Agricultura, siguranța si securitate alimentara, biotehnologii.

EVOLUȚIA UNIVERSITĂȚII DE LA EVALUAREA
INSTITUŢIONALĂ ANTERIOARĂ PÂNĂ ÎN PREZENT

În urma procesului de fuziune prin absorbţie care a avut loc în anul 2012, Universitatea Tehnică din ClujNapoca (UTCN) a devenit o universitate cu puternic impact regional prin intermediul celor două centre
universitare (Cluj-Napoca și Baia Mare) și a celor patru extensii universitare (Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare
şi Zalău), având astăzi peste 20.000 de studenți. Până la finele anului universitar 2013/2014 UTCN și-a
păstrat organizarea pe cele 13 facultăţi rezultate în urma fuziunii. Având în vedere problemele de ordin
financiar ale Facultății de Resurse Minerale și Mediu (RMM) din cadrul CUNBM, conducerea universității a
decis reorganizarea acesteia, iar studenții și cadrele didactice au fost repartizate către Facultatea de
Construcții din Cluj-Napoca și respectiv Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe de la CUNBM. În
ceea ce priveşte specializările de profil socio-umanist şi de ştiinţe din UTCN, existente în cadrul CUNBM,
preocuparea constantă a conducerii universităţii a fost de a susţine aceste specializări la acelaşi nivel ca şi
specializările inginereşti, de a identifica soluţii viabile, pe bază de analiză şi dialog, împreună cu colegii de la
cele două facultăţi cu profil socio-umanist şi de ştiinţe, pentru integrarea acestora într-o formă armonioasă
în cadrul universităţii, soluţii care să aducă un aport de valoare universităţii.

30
Astăzi în UTCN funcţionează 12 facultăţi, 38 de departamente, 96 de programe de studii universitare de
licenţă, 110 programe de studii universitare de master și respectiv 14 domenii de doctorat.

V.1. Activitatea didactică
V 1.1 Evoluţia numărului de studenți
Numărul total de studenți (buget și taxă) la nivelul studiilor universitare de licență și master, în cadrul
UTCN, s-a păstrat aproximativ constant pe întreaga perioadă analizată (date de raportare 1 octombrie a
fiecărui an universitar), existând o ușoară creștere în anul universitar 2017/2018 față de anul universitar
2012/2013, respectiv de 6,02% (figura 1).
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Figura 1 - Evoluţia numărului total de studenţi nivel de studii universitare de licenţă şi master (buget + taxă)

Menținerea unui raport adecvat, între numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare în
universitate, creează premisele unui proces de învățământ de calitate (figura 2). În acest fel, este stimulată
interacțiunea directă între specialiști cu o bună experiență profesională și pedagogică, respectiv beneficiarii
procesului educațional. Acest aspect conduce la o rată mai mare de aplicare cu succes a competențelor
dezvoltate în cadrul programelor de studii pe parcursul vieții profesionale.
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Figura 2 - Evoluția numărului de studenți/cadru didactic titular

V.1.2 Studiile universitare de licență
Evoluţia numărului total de studenți, nivel de studii de licență, (buget și taxă) are variații anuale minore,
dar cu o creștere de 7,69% în anul universitar 2017/2018 (1 octombrie) față de aceeași dată de raportare în
anul universitar 2012/2013. Numărul studenților la nivel de studii de licență, buget, are mici variații de la
un an la altul, maxim ±3%, în schimb la taxă s-a înregistrat o creștere, ajungând la 41,29% în anul
universitar 2017/2018 (1 octombrie) față de 2012/2013 (figura 3).
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Figura 3 - Evoluția numărului total de studenți, nivel de studii universitare de licență (buget şi taxă)

Un obiectiv major al conducerii universităţii a fost preocuparea constantă de urmărire a situaţiei şcolare şi
a gradului de reţinere a studenţilor, realizând în mod periodic studii referitoare la promovabilitate, studenți
integraliști și studenți cu credite restante (figura 4). Dacă gradul de reținere este aproape constant, (8889%), procentul studenților integraliști este în creștere, o explicație fiind interesul acestora de a fi eligibili
pentru burse de merit și de performanță.
În vederea creșterii procentului de studenți integraliști și a gradului de reținere, au fost luate măsuri de
îmbunătățire a performanțelor școlare, printr-un program de consiliere la nivelul fiecărei facultăți prin
consilierii de carieră și consilierii de studiu, coordonat instituţional de Centru de Consiliere și Orientare în
Carieră (CCOC), dar și prin programul de pregătire suplimentară la matematică a studenţilor din anul I,
pentru aducerea cunoştinţelor acestora la un nivel corespunzător cerinţelor de pregătire în inginerie.
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Figura 4 - Procentul studenţilor integralişti şi gradul de reţinere, nivel de studii universitare de licenţă

V.1.3. Studiile universitare de master
UTCN oferă locuri la buget și taxă la cele 110 programe de master, pentru 11 facultăți, 8 la Cluj-Napoca și 3
la Baia Mare. Numărul total al studenților de la nivel de studii universitare de master, buget și taxă, pentru
ultimii şase ani universitari se păstrează aproximativ constant (figura 5).
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Figura 5 - Evoluţia numărului total de studenţi la nivelul studiilor universitare de master (buget şi taxă)

Ca și în cazul studiilor de la ciclul de licență, conducerea universității a fost preocupată permanent de
urmărirea situaţiei şcolare şi a gradului de reţinere a studenţilor (figura 6), realizând studii referitoare la
promovabilitate, studenți integraliști și studenți cu credite restante. Gradul de reținere are o valoare mai
mică decât la nivelul studiilor de licență, (82%-87%), dar procentul studenților integraliști este în creștere,
de la 69,53% în anul universitar 2013/2014 la 74,07% în anul universitar 2016/2017.
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Figura 6 - Procentul studenţilor integralişti şi gradul de reţinere, nivelul studiilor universitare de master

V 1.4. Studiile universitare de doctorat
Studiile universitare de doctorat constituie o componentă importantă a ofertei UTCN ca universitate
centrată pe cercetare. Prin intermediul acestei forme de învățământ, universitatea pune la dispoziția
mediului socio-economic național și internațional, o resursă umană înalt calificată, cu competențe avansate
în domeniul cercetării științifice inginerești, dar şi socio-umane prin CUNBM. De asemenea, studiile
doctorale constituie și o pepinieră pentru multe dintre viitoarele cadre didactice ale universității.
Domeniile în care se organizează studii universitare de doctorat în UTCN sunt: Arhitectură, Calculatoare și
tehnologia informației, Inginerie civilă și instalații, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații
şi tehnologii informaționale, Inginerie industrială, Inginerie și management, Ingineria materialelor, Inginerie
mecanică, Ingineria mediului, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie și Matematică.
În timp, datorită schimbărilor legislative și a modalității de finanțare a doctoranzilor, au existat variații între
tipurile de studii de doctorat (cu frecvenţă cu bursă şi fără bursă), dar numărul total de doctoranzi admiși în
UTCN a rămas aproape constant în perioada analizată (figura 7).
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Figura 7 - Evoluția numărului de studenți doctoranzi admiși în UTCN

Resursa umană înalt calificată, în speță conducători de doctorat care să ofere îndrumare de excelență
pentru o cercetare doctorală de calitate, a cunoscut o dinamică pozitivă (figura 8).
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Figura 8 - Evoluția numărului de conducători de doctorat în ultimii cinci ani universitari

În perioada analizată, 2012 - 2017, se constată o creștere a numărului de conducători de doctorat, pe baza
susținerilor tezelor de abilitare și afilierii la Școala Doctorală a UTCN, în special a cadrelor didactice din
UTCN, dar și din alte universități sau instituții de cercetare, fapt datorat prestigiului recunoscut al școlii
noastre. În acest interval au fost susținute un număr de 69 teze de abilitare, atât de către cadre didactice
din UTCN, cât și din alte universități și centre de cercetare.
În vederea verificării originalității lucrărilor științifice, a rapoartelor de cercetare și a tezelor de doctorat,
începând din anul 2016 se utilizează un soft antiplagiat Turnitin, la care a fost creat accesul pentru toți
conducătorii de doctorat (http://turnitin.com/ro/).
V 1.5. Admiterea la studii universitare
Admiterile la studiile de licenţă și de master au la bază două regulamente specifice proprii, revizuite anual
conform criteriilor Ministerul Educației Naționale (MEN). O preocupare a conducerii universităţii a fost
aceea de a face modificări cât mai mici în modalitatea de admitere, astfel încât candidații aflați la acest
moment important al vieții, să nu fie afectați de schimbări radicale.
Strategia de promovare a studiilor de licență s-a bazat pe utilizarea tuturor căilor și facilităților on-line,
mass media, dar și pe comunicarea directă cu posibilii candidați prin vizitele organizate la licee, având
contacte cu peste 400 de licee din zona Transilvaniei. Programul prezentării ofertei educaționale în licee a
fost corelat cu proiectul anual al Organizației Studenților Universității Tehnice (OSUT) „Viitor inginer”, dar și
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cu programele de promovare ale facultăților. Ca urmare a acțiunilor constante de promovare din ultimii
ani, s-au ocupat toate locurile la buget, dar și un număr considerabil de locuri la taxă.
Promovarea studiilor de master se organizează la nivelul fiecărei facultăţi, preocuparea majoră fiind de a
reţine cât mai mulţi absolvenţi ai programelor de licență proprii.
V.1.6. Inserția absolvenților pe piața forței de muncă
Un indicator important privind performanța procesului educațional și competențele dobândite de
absolvenții UTCN este dată de inserția acestora pe piața forței de muncă (figura 9). În perioada analizată au
avut loc schimbări semnificative privind acest indicator, înregistrându-se creșterea nivelului angajabilității,
iar la nivelul dobândirii de locuri de muncă la nivelul calificării universitare obținute, acest procent ajunge
la 71%. În acest fel, universitatea contribuie la dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai în
regiunea pe care o deservește.
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Figura 9 - Inserția pe piața forței de muncă a absolvenților ciclului de studii universitare de licenţă ai UTCN [%]
OBS. Informaţiile de la absolvenţi se culeg în momentul ridicării diplomei, adică la un an după finalizarea studiilor.
Pentru absolvenţii promoţiei 2017 încă nu sunt culese toate datele.

Angajabilitatea absolvenţilor de la ciclul de studii universitare de licenţă este afectată şi de faptul că o mare
parte dintre ei îşi continuă studiile la ciclul de master şi nu se angajează. Conform datelor colectate de la
absolvenţii ciclului de licenţă, 68% dintre cei chestionaţi urmează alte studii (67% la master şi 1% la
doctorat şi licenţă).
V.1.7. Activitatea Departamentului de Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă
Prin Departamentul de Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DECIDFR) s-au
derulat peste 30 de cursuri și programe postuniversitare, dintre care amintim: Testarea aplicațiilor
software, Programare avansată, Programarea interfețelor utilizator, Realizarea aplicațiilor pentru www,
Aplicații pentru birotică și internet, Complemente de programare, Crearea și exploatarea bazelor de date
relaționale, Audit energetic pentru clădiri, Cisco-Securitatea Rețelelor, Cisco-Electronica și Telecomunicații,
Blended learning și tehnologii educaționale moderne în învățământul universitar, Tehnici de analiză
energetică și practici de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB), Informatică
Aplicată și Programare, Dezvoltarea de aplicații folosind tehnologii Oracle, Managementul situațiilor de
urgență și al resurselor alocate, Evaluator al riscului de accidentare și sănătate în muncă, Științe etc.

V.2. Activitatea de cercetare
UTCN una din cele 12 universități de “cercetare avansate și educație” din România, are drept obiectiv
major asumat implicarea în cercetarea științifică avansată, producerea de rezultate științifice semnificative,
abordarea unor subiecte interdisciplinare și multidisciplinare, integrarea prin rezultatele cercetării în
schimbul de valori național și internațional, creșterea vizibilității naționale și internaționale, dar și
atragerea și crearea unei resurse umane înalt calificate. Universitatea promovează cercetarea
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fundamentală, aplicativă și inovarea, iar temele de cercetare acoperă domeniile ingineriei, științelor exacte
și a științelor umaniste.
Organizatoric, cercetarea se desfășoară la nivelul departamentelor cu precădere în cele 94 de structuri de
cercetare acreditate intern. Coordonarea activității de cercetare științifică este realizată în special prin
conducătorii de doctorat cu implicarea largă a tuturor cadrelor didactice și de cercetare tinere, a
doctoranzilor și studenţilor. Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-și alege tematica, dar
instituțional, sunt susținute cercetările aliniate la direcțiile prioritare cuprinse în strategiile de cercetare dezvoltare - inovare pe plan național și internațional.
Deși numărul personalului implicat în activitatea de cercetare a scăzut numeric (tabelul 1), datorită
fluctuațiilor naturale, se constată faptul că valoarea totală a încasărilor din activitatea de cercetare
științifică (tabelul 2) a crescut, ceea ce marchează o creștere a eficienței și productivității. De menționat
faptul că doctoranzii universității au o pondere însemnată în derularea activităților de cercetare, implicarea
lor fiind de aproximativ 40% din total personal.
Tabel 1 - Repartiția pe funcții didactice a resursei umane implicate în activitatea de cercetare
2013
Funcţia

2014

2015

2016

2017

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Profesor

189

11.78%

179

11.51%

167

10.91%

165

10.87%

160

10.58%

Conferenţiar

198

12.34%

205

13.18%

215

14.04%

225

14.82%

233

15.40%

Şef lucrări

317

19.75%

326

20.96%

323

21.10%

360

23.72%

369

24.39%

Asistent dr.

153

9.53%

150

9.65%

128

8.36%

102

6.72%

92

6.08%

Asistent drd.

90

5.61%

74

4.76%

73

4.77%

60

3.95%

49

3.24%

Preparator drd.

38

2.37%

35

2.25%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Cercetător

7

0.44%

7

0.45%

7

0.46%

7

0.46%

5

0.33%

Total personal

992

61.81%

976

62.77%

913

59.63%

919

60.54%

908

60.01%

Doctorand

613

38.19%

579

37.23%

618

40.37%

599

39.46%

605

39.99%

TOTAL

1,605

100%

1,555

100%

1,531

100%

1,518

100%

1,513

100%

După cum se poate observa în tabelul 2, veniturile anuale atrase și încasate prin activitatea de cercetare
din diverse competiții au cunoscut o creștere semnificativă pe parcursul perioadei analizate. Creșterea se
observă la toate tipurile de finanțări cu fluctuații mai mari la sumele încasate provenite din competiții
internaționale. Aceste fluctuații se datorează finanțării în avans pe mai mulți ani a proiectelor din această
categorie. UTCN a derulat și derulează în permanență proiecte câștigate prin competiții internaționale de
tip FP7 și mai nou H2020, proiecte desfășurate în parteneriate prestigioase, abordând tematici de mare
actualitate și producând rezultate științifice originale valoroase.
Tabel 2 - Dinamica veniturilor atrase în activitatea de cercetare
2013
Sursa de finanţare

2014

2015

2016

2017

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Competiţii naţionale

64

10,854,694

87

9,843,503

98

10,565,131

108

15,077,839

113

16,808,473

Competiţii internaţionale

21

3,636,556

19

3,768,935

29

10,380,266

17

3,920,927

15

4,613,127

Contracte cu firme străine

5

1,098,335

5

1,723,264

17

1,200,020

20

1,509,821

23

1,873,245

70

1,661,195

79

1,822,502

238

2,589,593

82

2,026,287

68

2,388,679

Contracte
româneşti

cu

firme
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Fonduri structurale
cercetare
TOTAL CERCETARE

de

0

0

0

0

0

0

4

259,040

6

2,722,423

160

17,250,781

190

17,158,204

382

24,735,010

231

22,793,914

225

28,405,947

Creșterea finanțărilor atrase din mediul economic național și internațional subliniază preocuparea
constantă pentru realizarea de cercetări şi a transferului rezultatelor acestora către mediul economic.
Finanțarea din veniturile proprii ale universității a unor competiții interne, a unor granturi suport pentru
activitatea de cercetare, premierea rezultatelor cercetării și/sau acordarea unor burse lunare de cercetare
au drept scop asumat de către conducerea universității de a ajuta încuraja și facilita pregătirea generațiilor
tinere în formarea unor colective de cercetare și/sau pentru dezvoltarea unor propuneri de proiecte în
domenii strategice pentru atragerea de noi finanțări (tabelul 3).
Tabel 3 - Dinamica susținerii activităților de cercetare din veniturile proprii universității
2013
Finanţare din venituri proprii

2014

2015

2016

2017

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

Nr.

Valoare
[LEI]

7

208,000

10

300,000

12

462,169

7

657,700

81

505,771

Burse lunare de cercetare

62

92,800

160

240,523

212

318,646

197

295,826

281

421,456

TOTAL CERCETARE

69

300,800

170

540,523

224

780,815

204

953,526

362

927,227

Competiţii interne şi granturi suport

Analizând dinamica veniturilor din cercetare din perspectiva procentului din veniturile totale încasate pe
universitate (figura 10) se constată că această proporție este relativ crescătoare.
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Figura 10 - Evoluția veniturilor din cercetare raportat la total venituri încasate pe universitate (în lei)

În ceea ce privește indicatorii cei mai importanți referitori la cercetare, cei ai producției științifice, se
observă o tendință ascendentă a numărului de articole indexate în baze de date internaţionale, respectiv în
Web of Science - Clarivate Analytics (figura 11). Astfel, numărul de articole publicate în reviste indexate cât
și cel al articolelor publicate în volumele unor conferințe indexate ISI Proceedings (Conference Proceedings
Citation Index) prezintă creşteri semnificative.
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Figura 11 - Evoluția numărului de articole ISI din UTCN (conform Web of Science)
Nota* - Valorile corespunzătoare anului 2017 sunt provizorii datorită întârzierilor în publicare și mai ales indexare.

Pe perioada analizată se constată o creștere semnificativă a numărului de citări precum și a articolelor care
citează (figura 12). Această evoluție pozitivă arată o maturizare a modului de publicare a rezultatelor
cercetării precum și o creștere a recunoașterii și prestigiului în comunitatea științifică internațională a
universităţii noastre.
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Figura 12 - Evoluția citărilor pe articolele publicate în perioada evaluată

Un potențial semnificativ de îmbunătățire se evidențiază la nivelul activității de brevetare care a avut o
evoluție relativ constantă în anii analizați. S-au depus 45 de cereri şi s-au obţinut 34 de brevete. Trebuie
menționat că aceste rezultate se încadrează în tendințele la nivel regional și național așa cum sunt
evidențiate în Rapoartele anuale ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și că UTCN este un
contributor important la proprietatea intelectuală protejată din regiunea pe care o deservește (de exemplu
în Raportul anual 2015 al OSIM se menționează că în județul Cluj s-au depus 73 de cereri de brevet și s-au
eliberat 28 de brevete).
SCImago Institutions Ranking/SIR (http://www.scimagoir.com) elaborează anual un clasament ce cuprinde
instituţii care au activităţi direct legate de cercetare şi care foloseşte pentru ierarhizare un indicator
compozit ce combină un set de variabile definitorii: cercetare, inovare şi impactul în societate. În ultimul
clasament publicat, cel pe anul 2017, sunt incluse un număr total de 5,250 de instituţii cu activitate de
cercetare din întreaga lume (din care 2,966 universități). Din România figurează un număr de 25 de
instituții (21 universități și 4 instituții de cercetare). Acest clasament plasează UTCN pe poziţia 3 (figura 13)
între universităţile din România și pe poziţia 613 la nivel internaţional.
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Figura 13 - Clasamentul SCImago la nivel național pentru anul 2017

În anul 2012 UTCN ocupa poziția 6 la nivel național și respectiv 693 la nivel internațional
(http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher educ.&country=ROU&year=2006). Se constată o
evoluție pozitivă a UTCN în acest clasament ceea ce confirmă acțiunile conducerii universității pentru
sprijinirea și încurajarea activităților de cercetare-inovare de înaltă performanță.

Figura 14 - Evoluția UTCN în clasamentul SCImago în perioada 2009-2017

Valorificarea rezultatelor cercetării şi atragerea de parteneri din mediul economic s-a realizat şi prin
Centrul pentru Transfer Tehnologic şi de Cunoştințe (CCTC) care a gestionat:




Monitorizarea rezultatelor cercetărilor desfăşurate în UTCN şi promovarea lor către mediul economic
prin organizarea de workshop-uri şi întâlniri la sediul companiilor:


2 workshop-uri cu firme la Cluj-Napoca în anii 2015, 2016



2 workshop-uri cu firme la Zalău în anii 2014, 2016



2 workshop-uri cu firme la Oradea în anii 2015, 2016



1 workshop cu firme la Baia Mare în anul 2014

Organizarea standului UTCN la Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO
INVENT organizat de UTCN la ediţiile 2013, 2014, 2015, 2016 şi 2017 a facilitat promovarea în mediul
firmelor inovative şi mass-media a ofertelor de transfer tehnologic bazate pe brevete şi cereri de
brevet (https://proinvent.utcluj.ro/);
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Participarea la Saloanele naţionale şi internaţionale de inventică şi promovarea rezultatelor de
excelenţă în cercetare a adus numeroase premii si medalii:


Salonul INFOINVENT, Chişinău, Republica Moldova, ediţiile 2013, 2015, 2017



Salonul INVENTICA Iaşi, România, ediţiile 2013, 2014, 2015, 2016, 2017



Salonul EUROINVENT, Iaşi, România, ediţiile 2013, 2014, 2015, 2016, 2017



Salonul INVENTIKA, Bucureşti, România, ediţia 2014



Salonul cercetării româneşti, Bucureşti, România, ediţia 2014



Salonul Cadet INOVA, Sibiu, România, ediţia 2017



Salonul “Traiana Vuia”, Timişoara, România, ediţia 2017



Salonul ICE-USV, Suceava, România, ediţia 2017



Derularea unor sesiuni de instruire pe probleme de proprietate intelectuală cu manageri din firme şi cu
cercetători din UTCN şi USAMV;



Organizarea Conferinţelor cercetării din UTCN, conferințe focalizate pe prezentarea celor mai
reprezentative rezultate obținute din activitatea de cercetare derulată în UTCN în anii 2012, 2013, 2014
și 2015;



Sprijinirea procesului de brevetare şi completarea registrului de brevete;



Elaborarea unor broşuri de prezentare a ofertei adresate mediului economic;



Realizarea unei secţiuni dedicate transferului tehnologic pe site-ul web al cercetării;



Diversificarea serviciilor de informare oferite de Centrul Regional pentru Promovarea Proprietăţii
Industriale CRPPI-PATLIB Cluj care activează sub umbrela CTTC, datorită accesului la reţeaua EU IPR
Helpdesk, rețea care este interconectată cu rețeaua Enterprise Europe Network (CTTC are un membru
în această reţea care şi-a demarat activitatea în 2013);



Iniţierea şi organizarea de CTTC, în anul 2015, a Conferinței “Proprietatea Industrială și Mediul de
Afaceri din România”, conferință sub patronajul Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate
Industrială din România (CNCPIR);

Activitatea de cercetare desfăşurată de comunitatea academică a UTCN a fost recompensată prin
numeroase premii de cercetare din care menţionăm 3 premii ale Academiei Române obţinute în perioada
2013-2017.
1. Petru Berce, Nicolae Bâlc, Dan Leordean, Cristina Borzan, Horea Chezan, Voicu Mager şi Cristian
Berce, “Aplicaţiile medicale ale tehnologiilor de fabricaţie prin adăugare de material”, premiul
HENRI COANDĂ pe anul 2015 decernat în 2017 în domeniul Ştiinţelor Tehnice;
2. Dumitru Pop și Simion Haragâş, “Organe de maşini”, premiul TRAIAN VUIA pe anul 2014, decernat
în 2016, în domeniul Ştiinţelor Tehnice.
3. Ionel Chicinaș, “Pulberi şi compacte nanocristaline magnetice moi”, premiul AUREL VLAICU pe anul
2013, decernat în 2015, în domeniul Ştiinţelor Tehnice.
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V.3. Activitatea financiară
Capacitatea universității de a furniza educație și activitate de cercetare de calitate este strâns corelată cu
performanța financiară a acesteia. Pentru perioada analizată, UTCN a cunoscut o evoluție constantă și
consistentă a veniturilor totale încasate, în anul 2017 aceste venituri fiind mai mari cu cca. 30% față de cele
din 2012 (figura 15).
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Figura 15 - Evoluția veniturilor totale încasate pe universitate în ultimii șase ani

Veniturile provenite din finanțarea de bază au avut cea mai consistentă creștere absolută. Magnitudinea
fenomenului se explică nu numai prin creșterea alocațiilor bugetare anuale, dar mai ales prin ponderea din
ce în ce mai mare care a revenit UTCN ca rezultat al finanțării suplimentare (acordată pe bază de criterii de
performanță). Veniturile proprii au înregistrat cea mai importantă creștere relativă, aproximativ 42% în
intervalul analizat și reflectă în mare măsură și dinamica în care a evoluat numărul studenților cu taxă.
Veniturile obținute din cercetare au reprezentat în această perioadă aproximativ 10,7% din totalul
veniturilor. Fluctuația lor a reflectat diferențele care au existat la nivel național în finanțarea cercetării.
Pentru a compensa acest fenomen suntem preocupați să creștem ponderea veniturilor obținute prin
contracte externe și cu parteneri industriali.
Veniturile obținute prin accesarea unor fonduri structurale reprezintă în această perioadă aproximativ 7%
din finanțarea totală. Universitatea urmărește să crească acest flux de intrări financiare, dar cu un strict
control prin care eforul propriu de susținere pentru aceste programe să nu greveze celelalte fluxuri
financiare din instituție.
Cheltuielile totale (în care cheltuielile de personal reprezintă ponderea cea mai semnificativă - peste 80%)
au fost corelate an de an cu veniturile încasate.
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Figura 16 - Evoluția cheltuielilor totale pe universitate în ultimii şase ani
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O diferență semnificativă o remarcăm însă în anul 2017, când prin valorificarea unor sume aflate în soldul
universității cheltuielile efectuate au depășit veniturile. Aceste cheltuieli suplimentare s-au concretizat în
achiziționarea a două imobile care vor fi dedicate procesului de învățământ. Cele două imobile sunt situate
în proximitatea clădirilor pe care universitatea le deține în municipiul Cluj-Napoca, pe strada G. Barițiu.
Suprafețele utile însumate pentru cele două clădiri reprezintă 8.767 mp. Aceste clădiri sunt în curs de
amenajare și vor intra în circuitul didactic și de cercetare începând din anul universitar 2019/2020.

V.4. Baza materială
Patrimoniul UTCN este format - în acest moment - dintr-un număr de 52 de clădiri (28 la Cluj-Napoca, 8 la
extensiile universitare din Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău şi 16 la CUNBM). Dintre acestea, 29 de
clădiri sunt proprietatea UTCN, iar 23 de clădiri sunt doar în administrarea UTCN (1 la Cluj-Napoca, 7 la
extensii şi 15 la CUNBM).
Suprafaţa totală desfăşurată a clădirilor din patrimoniul UTCN reprezintă 224.368 mp, situaţia acestora
fiind detaliată în Anexa 2.
Din analiza tabelelor anexei, se poate observa mărirea suprafeţei totale desfăşurate a clădirilor din
patrimoniul UTCN de la 207.555 mp (la ultima evaluare instituţională), prin achiziţionarea/cumpărarea a
două noi imobile la Cluj-Napoca, în suprafaţă totală desfăşurată de 8.767 mp, precum şi prin primirea în
administrare a trei noi imobile (câte unul la Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Bistriţa), în suprafaţă totală
desfăşurată de 8.046 mp.
Cele două clădiri achiziţionate în cursul anului 2017 (prezentate în figura 17), reprezintă două clădiri
reprezentative din centrul municipiului Cluj-Napoca, aflate în proximitatea celor mai importante clădiri
didactice ale UTCN. După parcurgerea tuturor paşilor legali necesari schimbării destinaţiei şi amenajării
spaţiilor interioare - în principal, ca spaţii didactice - clădirile vor fi date în folosinţă, până la finele anului
universitar 2019/2020.

Figura 17 - Cele două clădiri achiziţionate în cursul anului 2017

În perioada scursă de la ultima evaluare instituţională, asupra bazei materiale a UTCN au fost realizate
importante lucrări de modernizare şi reabilitare, atât cu firme externe, cât şi cu personalul tehnic propriu.
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Acest tip de lucrări au fost concentrate - în special - pe spaţiile didactice (de exemplu, în perioada amintită,
au fost modernizate şi reabilitate un număr de 5 amfiteatre reprezentând 550 locuri) şi pe spaţiile de
cazare şi masă ale studenţilor (de exemplu, în perioada amintită, s-au modernizat şi reabilitat camere din
cămine - reprezentând circa 2.000 de locuri de cazare, s-au modernizat reţelele de date ale tuturor
căminelor şi s-au igienizat anual toate cele 3 cantine şi cele 4 bufete de incintă).
Pentru recreerea studenţilor au fost amenajate două terenuri de sport (cu suprafaţă de joc sintetică şi
instalaţie de nocturnă) şi spaţii de recreere (în campusuri şi curţile clădirilor didactice), care au fost şi
dotate cu mobilier stradal. Pentru buna desfăşurare a orelor de sport pe care studenţii UTCN le desfăşoară
la Complexul de Nataţie al UTCN, au fost realizate - periodic - importante lucrări de modernizare şi
reabilitare. În acelaşi timp, pentru buna desfăşurare a activităţilor organizaţiilor studenţeşti, au fost
realizate lucrări de modernizare şi reabilitare a sediilor acestora, precum şi a Bazei de agrement de la
Mărişelu.
În vederea bunei desfăşurări a excursiilor de studii anuale şi a activităţilor extracurriculare ale studenţilor şi
ale organizaţiilor studenţeşti, a fost achiziţionat un autocar TEMSA 12HD, de 45+2 locuri, precum şi un
microbus MERCEDES „Vito” de 8+1 locuri.

V.5. Resursele umane
V.5.1. Evoluția personalului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
La data de 1 octombrie 2017, în cadrul celor 12 facultăţi din cadrul UTCN, a școlii doctorale, a celor două
departamente de specialitate cu profil psihopedagogic, şi respectiv oficiul de educație continuă cu
frecvenţă redusă, îşi desfăşoară activitatea 903 titulari, din care:


160 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 17,72 %, din total;



233 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 25,8 %, din total;



369 au gradul didactic de lector/şef lucrări, cu o pondere de 40,86 %, din total;



141 au gradul didactic de asistent, cu o pondere de 15,62 %, din total.

Tabelul 4 - Situaţia posturilor didactice pe grade didactice şi facultăţi (ocupate şi vacante) la 1 octombrie 2017
Nr.
crt.

Nr. posturi
profesor

Nr. posturi
conferenţiar

Nr. posturi
lector/ş.l.

Nr. posturi
asistent

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

Total general UTCN

160

16

233

33

369

461

141

186

903

696

1.599

I. Total Cluj-Napoca

139

16

173

33

294

420

130

122

736

591

1.327

1

Școala
doctorală

0

12

0

0

0

0

0

0

0

12

12

2

ARH

3

0

5

4

9

6

18

22

35

32

67

3

AC

31

2

30

11

49

115

27

9

137

137

274

4

CON

9

1

25

3

53

67

32

10

119

81

200

5

INS

0

0

8

0

18

14

2

1

28

15

43

6

CM

29

1

32

4

52

86

11

18

124

109

233

7

ETTI

20

0

23

0

29

22

9

24

81

46

127

8

IE

18

0

21

5

20

42

11

9

70

56

126

Facultatea

Total
posturi

Total posturi
normate

9

M

16

0

13

3

26

47

16

21

71

71

142

10

IMM

12

0

14

2

35

14

3

7

64

23

87

11

D.S.P.P.

1

0

2

1

3

7

1

1

7

9

16

21

0

60

0

75

41

11

64

167

105

272

II. Total Baia Mare
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Nr.
crt.

Facultatea

Nr. posturi
profesor

Nr. posturi
conferenţiar

Nr. posturi
lector/ş.l.

Nr. posturi
asistent

Total
posturi

Total posturi
normate

1

ING

7

0

20

0

23

14

2

17

52

31

83

2

LIT

8

0

10

0

27

14

1

21

46

35

81

3

ȘTI

6

0

28

0

22

10

8

20

64

30

94

4

D.S.P.P.

0

0

2

0

3

3

0

3

6

6

11

5

O.E.C.F.R.

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

Pentru buna desfăşurare a activităţii universităţii, pe lângă personalul didactic, îşi desfăşoară activitatea
personalul didactic auxiliar la facultăți și laboratoare, auxiliar administrativ şi nedidactic. Structura
completă, pe categorii de personal la 1 octombrie 2017 este prezentată în figura 18, constatându-se o
repartiție echilibrată și eficientă.
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Personal nedidactic

Figura 18 - Structura de personal a UTCN la 1 octombrie 2017

În perioada analizată, corpul didactic din UTCN s-a diminuat cu 10% (figura 19). Procesul este justificat prin
prisma suprapunerii cumulative a următoarelor cauzalități:


aplicarea strictă a prevederilor Legii Educației Naționale privind obligativitatea deținerii titlului
științific de doctor, ceea ce a cauzat ieșirea (intrarea) de persoane din (în) sistem.



aplicarea strictă a prevederilor metodologiei proprii de menținere a calității de titular în învățământ,
după împlinirea vârstei de pensionare (începând din anul universitar 2014/2015), ceea ce a condus la
o diminuare a numărului de cadre didactice titulare.
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Figura 19 - Evoluţia numărului de cadre didactice
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decalajul existent între sistemul de salarizare din învățământ și cel din mediul privat, ceea ce a
determinat scăderea numărului tinerilor doritori să îmbrățișeze o cariere didactică și, din păcate, și
părăsirea sistemului de către cadre didactice deja consacrate.

Fenomenele menționate sunt confirmate și prin evoluția posturilor ocupate pe diferite grade didactice
(figura 20).
Se remarcă faptul că diminuarea cea mai drastică este la categoria asistenți, fenomen pe care conducerea
UTCN încearcă să-l rezolve prin acordarea unor stimulente materiale suplimentare din veniturile proprii ale
universității.
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Figura 20 - Evoluţia posturilor didactice ocupate pe grade didactice

Tendința de reducere numerică a corpului didactic a fost compensată prin măsuri care, în final, au condus
la creșterea calității personalului didactic, ca de exemplu prin mărirea procentului personalului didactic
angajat care are titlul de doctor (figura 21).
Calitatea resursei umane a crescut şi prin faptul că în prezent 71,88% (115 din 160) persoane care dețin
titlul de profesor universitar titulari sunt și conducători de doctorat. Cadrele didactice care nu au doctorat
în ultimii ani analizaţi sunt asistenţi pe perioadă determinată, care sunt doctoranzi.
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Figura 21 - Ponderea cadrelor didactice fără titlul de doctor în numărul total de cadre didactice

Procesele academice și administrative sunt susținute prin efortul unui corp de personal didactic-auxiliar și
nedidactic. Universitatea a reușit să crească eficiența acestuia, eficiență justificată prin faptul că în
perioada analizată acesta a rămas practic la aceeași dimensiune chiar dacă numărul studenților a crescut și
portofoliul aspectelor specifice s-a extins continuu.
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Figura 22 - Evoluția numărului total de posturi ocupate pe categorii: didactic-auxiliare, administrativ şi nedidactic

V.6. Servicii pentru studenți
V.6.1. Accesibilitatea informației publice și pentru studenți
De la ultima reproiectare integrală a site-ului UTCN, în anul 2013, s-au realizat și efectuat modificări asupra
tuturor platformelor structurilor care intră în componența site-ului universității. Au fost concepute și
integrate în platforma existentă, pagini și mini site-uri pentru noi structuri din organigrama universității. Au
fost actualizate site-urile facultăților și au fost create site-uri pentru cele patru extensii universitare Alba
Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Pagina principală a universității a fost modificată din punct de vedere
structural informatic prin optimizări, care au redus bounce rate-ul acestei pagini cu 10 procente, ceea ce
înseamnă că vizitatorii petrec mai mult timp pe site. Modificările privind structura informațională a paginii
web principale au adus un număr mai mare de vizitatori, informația fiind mai ușor de găsit pe motoarele de
căutare. Informația postată pe site-ul UTCN face referire în prezent la toate categoriile de public care vin
spre universitate sau funcționează în interiorul acesteia. A fost creată secțiunea Informații de interes public
și Legislație în care se regăsesc toate documentele de interes public potrivit Legii 544/2001. În platforma
web a UTCN a fost implementată o subplatformă care se adresează studenților și care corelează, prin
oportunitățile de carieră postate, universitatea cu mediul socio-economic prezent prin marile companii.
Coerența și transparența informațiilor de interes public despre universitate este asigurată și prin
componenta media, printr-o comunicare eficientă și corectă având ca instrumente comunicatele de presă,
articolele de presă, precum și manifestările științifice și toate evenimentele care se desfășoară în
universitate. Canalele social media completează comunicarea în timp real prin interacțiunea constantă cu
studenții, comunitatea academică și publicul larg.
De la ultima evaluare instituțională și până în prezent, s-au conceput și realizat diverse materiale grafice,
funcție de publicul țintă și evenimente: broșură de prezentare a ofertei educaționale în limba engleză, cu
actualizare anuală si reeditare, materiale grafice pentru participarea la târgurile de ofertă educațională:
postcards, stikere, pliante cu oferta educațională licență și masterat, roll-up-uri, pop-up-uri, bannere
publicitare; broșuri de prezentare a ofertei educaționale în limbile franceză și germană; conceperea și
tipărirea unor fișe de prezentare a programelor de studii în limbi străine, licență și masterat, pentru toate
facultățile universității, realizarea broșurii de prezentare a programelor de studii în limbi străine, materiale
promoționale personalizate pentru reprezentarea instituțională, precum și elementele de identitate
vizuală pentru realizarea standurilor de participare la târguri și manifestări expoziționale.
V.6.2. Biblioteca și editura universității
Asigurarea cu materiale didactice adecvate și accesul la cunoaștere fundamentală și de specialitate de
ultimă oră constituite o necesitate pentru desfășurarea actului educațional de calitate și pentru realizarea
unei activități de cercetare valoroase. Prin achizițiile realizate și prin managementul corect al fondului de
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carte existent, Biblioteca UTCN, prezentă în toate locațiile universității (Cluj-Napoca, Baia Mare și extensii),
asigură accesul la peste 586.000 de volume pentru studenți, cadre didactice și cercetători (figura 23).
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Figura 23 - Evoluția numărului total volume existente în biblioteca UTCN

În paralel, un număr semnificativ de cursuri, îndrumătoare de laborator și ale materiale didactice sunt
publicate prin intermediul editurii proprii, U.T.PRESS, recunoscută CNCSIS. În perioada de timp scursă,
numărul de volume publicate în format tipărit se află în scădere, pe când cele publicate în forma electronic
devin tot mai populare (figura 24). Acestea sunt disponibile studenților prin site-ul editurii, pe când cele
tipărite se pot achiziționa prin Librăria UTCN.
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Figura 24 - Numărul de publicaţii editate prin Editura U.T.PRESS

De asemenea, UTCN este utilizator instituțional al sistemului național ANELIS Plus care permite accesul
comunității academice la o paletă largă de baze de date internaționale care conțin cele mai noi articole
științifice. Prin abonamentul achiziționat (cu o valoare de peste 725.000 EURO pe trei ani) corpul academic
din universitate are acces la următoarele baze de date: American Institute of Physics Journals, American
Physical Society Journals, IEEE All-Society, Institute of Physics Journals, OXFORD Journals, PROQUEST
Central, Science Direct, SCOPUS, Springerlink Journals, Thomson Web of Knowledge REUTERS și Wiley
Online Library.
V.6.3. Burse și alte forme de ajutor pentru studenți
În conformitate cu principiul accesului echitabil la educație, consacrat prin reglementările externe și
interne ale UTCN, universitatea susține activitatea educațională și îmbunătățirea condițiilor de viață ale
studenților, pentru a permite focalizarea acestora asupra procesului de pregătire academică. UTCN oferă
studenților burse de merit, de performanță și sociale, decontează cheltuieli de transport și administrează
cămine și cantine modernizate care oferă condiții bune de studiu și locuire.
În anul universitar 2016/2017, 17,72% din fondul de burse a fost asigurat din veniturile proprii ale UTCN. În
figura 25 este prezentată evoluția în timp a acestor cheltuieli, care urmează evoluția numărului de studenți
și se conformează cu legislația în vigoare.
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Figura 25 - Evoluția cheltuielilor totale pentru studenți

O îmbunătățire semnificativă față de evaluarea anterioară o constituie redefinirea Centrului de consiliere
și orientare în carieră (CCOC), care oferă servicii de dezvoltare personală, consiliere psihologică, asistenţă
psihoeducaţională de consiliere şi de orientare a studenţilor pentru viitoarea carieră şi care a realizat o
bogată paletă de activități pentru a susține inserția studenților/absolvenţilor pe piața muncii. Trei dintre
cele mai apreciate programe desfășurate de CCOC sunt:


Săptămâna bobocilor în UTCN, acțiune care include dialoguri cu profesorii UTCN „Ora de
dirigenție”,, întâlniri cu studenții din ani mai mari “Curs de studenție”, puncte de informare
InfoBoboc, întâlnirea Consilierilor de Carieră cu studenții din anul I în fiecare facultate etc.



Zilele carierei în UTCN, program care cuprinde acțiuni de informare și consiliere, vizite la firme,
antreprenoriat pentru tineri, expoziție tehnică de produse, tehnologii și servicii ale firmelor,
simulare de interviu pentru angajare etc.



Pregătirea primei sesiuni - seminar interactiv organizat în fiecare facultate, cu participarea
Consilierilor de Carieră din fiecare facultate, a psihologului și Consilierului de Carieră din cadrul
CCOC.

V. 7. Relații internaționale
În perioada analizată a avut loc și o dezvoltare şi consolidare a rețelei parteneriale a UTCN, cu impact
asupra mobilităților studențești și a pregătirii cadrelor didactice (figura 26).
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Figura 26 - Repartizarea acordurilor ERASMUS pe țări

Astfel, numărul de acorduri Erasmus a crescut de la 300 la 350, iar numărul de universități partenere a
crescut de la 140 la 160.

48
În prezent, UTCN are 77 acorduri - cadru valide cu țări din Europa (60), America de Nord (4), Africa (2), Asia
(11).
În perioada de referință au fost, de asemenea, inițiate și semnate parteneriate de dublă diplomă cu
următoarele instituții din străinătate: Universitat Stuttgart, ARUT (RO) - INSA(FR), Ecole Nationale
Superieure d Arts et Metiers, Ecole Superieure d Electricite - SUPELEC, Universite de Bordeaux
În anii 2015 și 2017 UTCN prin implicarea Biroului de Relații Internaționale (BRI) și a Biroului Erasmus+ a
organizat cele două ediții ale Săptămânii Internaționale, un eveniment care este planificat la fiecare doi ani,
și reunește parteneri de la instituții de învățământ superior din străinătate cu care UTCN are o permanentă
colaborare.
Pe linie francofonă, BRI a sprijinit organizarea unor evenimente și conferințe, dintre care menţionăm:


Festivalul Studenților Francofoni „Les couleurs de la jeunesse”, 20-24 aprilie 2015. UTCN a
organizat atelierele de antreprenoriat și multimedia. În cadrul acestor ateliere au participat
studenți din România, Bulgaria, Armenia, Slovacia, Ucraina, Albania, Polonia, Turcia, Bosnia și
Herțegovina, etc.



Conferința organizată în colaborare cu Institutul Francez « Autour des Petits spleens numériques.
Les lettres à l’ère du numérique ». Conferința a fost susținută de reputatul Prof. Antoine
Compagnon, în februarie 2016.



Conferința cu titlul ”Tranziția cu succes spre digital/Réussir la transition numérique” și
”Hackhatonul pedagogic”, organizate în colaborare cu Institutul Francez în noiembrie 2017.
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Figura 27 - Evoluția numărului de studenți internaționali înmatriculați pentru studii complete

Anul pregătitor de limba română a fost organizat în anii 2014-2015 și respectiv 2017-2018, fiind momentan
în proces de acreditare. De asemenea, în perioada de referință a prezentei raportări UTCN a primit
aproximativ 27 de mobilități de tip Eugen Ionescu, Erasmus Mundus, AUF, Fulbright, Vulcanus in Japan,
contracte bilaterale, etc. De asemenea, aproximativ 60 de studenți au beneficiat de mobilități outgoing de
tip DAAD, Balassi, Fulbright și bursă privată Guehring.
Biroul ERASMUS+ coordonează și promovează programele finanțate de către Comisia Europeană în
domeniul educației și formării profesionale din cadrul UTCN, asigurând cadrul optim de participare a
studenților și a comunității academice/administrative din universitate. Domeniul principal de activitate îl
constituie componenta Erasmus.
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Figura 28 - Evoluția numărului de mobilități ERASMUS studenți outgoing
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Figura 29 - Evoluția numărului de mobilități ERASMUS staff outgoing

Dezvoltarea relațiilor internaționale constituie una dintre direcțiile de dezvoltare principale identificate în
Planul strategic 2016-2020, iar intensificarea schimburilor studențești, creșterea numărului de studenți
străini înmatriculați la UTCN precum și dinamica pozitivă a schimburilor de personal reflectă această
abordare. Universitatea consideră că mecanismele și programele de mobilitate de tip Erasmus+, Rețeaua
francofonă ș.a. contribuie în mod direct la creșterea calității proceselor educaționale din universitate, la un
prestigiu mai ridicat al acesteia și la o vizibilitate îmbunătățită în Spațiul European al Învățământului
Superior.
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Figura 30 - Evoluția numărului de mobilități de studenți și staff incoming
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V.8. Colaborarea cu mediul socio-economic
Conform planului strategic 2016-2020 al universităţii relaţia cu mediul socio-economic reprezintă unul din
cele patru domenii principale de acţiune care susţin misiunea Universităţii (învăţământul, cercetarea,
relaţia cu mediul socio-economic şi relaţiile internaționale) pentru care se prevăd măsuri ce urmează a fi
implementate şi monitorizate prin planuri operaţionale anuale. A fost creată „Strategia universităţii în
relaţia cu mediul socio-economic” şi a fost aprobă ca şi document de către Consiliul de Administraţie al
UTCN. Compartimentul Relaţia cu Mediul Socio-Economic (CRMSE), înfiinţat în anul 2016, susţine
comunicarea şi colaborarea instituţională dintre UTCN şi partenerii acesteia din mediul socio-economic la
nivel local, regional, naţional şi internaţional (http://crmse.utcluj.ro).
În acest cadru, se realizează consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile mediului socio-economic,
în scopul participării universităţii la dezvoltarea regională şi a societăţii. S-a actualizat / continuat
dezvoltarea bazei de date existente pentru eco-sistemul regional: firme, clustere (UTCN este membru
fondator în 13 clustere regionale), ONG-uri, bănci, asociații inter-universitare, fundaţii, agenţii de
dezvoltare, reţele internaţionale. Baza de date cuprinde în acest moment peste 200 de parteneri.
În această perioadă s-a actualizării și corelat oferta educațională cu cerințele de pe piața muncii şi prin
demararea unor mastere în colaborare cu mediul-economic: Renault Technologie Roumanie: Ingineria
Sistemelor pentru Alternative de Mobilitate în Domeniul Ingineriei Electrice și Energetice; Robert Bosch:
Sisteme și structuri electrice avansate; Porsche Engineering România: Tehnici Avansate în Ingineria
Autovehiculelor; Asociația de Sudură din România: Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor; Brose
Automotive Systems; Automobile Dacia: Master SSEA - Ingineria Sistemelor. Se facilitează organizarea de
stagii de practică și internship pentru studenți la companii locale, regionale, naționale și internaționale (de
exemplu: proiect UTCN în colaborare cu Robert Bosch, UTCN partener: Start lansat pentru o carieră de
succes (cod proiect: 109041), finanțat din fonduri structurale pe competiția: POCU/90/6.13/6.14 - stagii de
practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii.Exemple de oferte de internship și
practică pentru studenți comunicate pe site-ul CRMSE: https://crmse.utcluj.ro/index.php/anunturi.html)
S-a realizat transferul de cunoștințe și tehnologie prin dotarea unor laboratoare, contracte de cercetare /
consultanță, susținerea unor cursuri pentru studenți de către specialiști din mediul industrial (cursul
„Autonomous driving: Technology, Dynamics and Control”, organizat de Departamentul de Automatică al
Facultății de Automatică și Calculatoare din UTCN, în parteneriat cu Robert Bosch; Atelierul Digital Google program de training de digital organizat în parteneriat cu UTCN (Societatea Antreprenorială Studențească),
workshop-ul de educație financiară.
S-au organizat evenimente comune și întâlniri care au contribuit la dezvoltarea relațiilor de colaborare și au
facilitat transferul de cunoaștere către organizațiile mediului socio-economic, în vederea:


acordării unor burse de studiu pentru studenți de către companii (ex: Robert Bosch, Renault
Technologie Roumanie, TenarisSilcotub, Star Transmission Assambly, etc);



derulării de activități suport din partea companiilor pentru organizarea unor concursuri studențești (ex:
colaborări cu Romanian-American Foundation, Innovation Labs & Universitatea Antreprenorială);



participarea în proiecte comune de dezvoltare locale, regionale, naționale şi internaționale (ex:
Interreg, POR, POCU, Digital Innovation Hubs);



transparenţei ofertelor de angajare - platforma de recrutare SmartDreamers cu oportunități de
angajare și aplicare pentru studenți.

Universitatea a participat la evenimente importante ca expozant sau organizator:
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Cluj Inovation Days 2017 (30 - 31 martie 2017)



The 2nd Workshop of International Network for Higher Education in Engineering - INHEE (27 - 28 aprilie
2017 - gazda: UTCN)



PRIA Innovation Conference (24 mai 2017)



Open Innovation 2.0 Conference 2017 (13 - 14 iunie 2017)

In cadrul dezvoltări instituţionale comune cu organizaţiile mediului socio-economic s-a înfiinţat Comitetul
Consultativ al Rectorului UTCN, ca interfață între conducerea Universității și mediul socio-economic de
inserție al Universității. Membrii Comitetului Consultativ sunt reprezentanți ai agenților economici
importanți din regiunea în care UTCN este prezentă: STC Alba-Iulia, Comelf Bistriţa, Asociaţia firmelor
germane Satu-Mare, Tenaris Silcotub Zalău, Universal Alloy Corporation Europe Baia-Mare, Electrogrup,
Banca Transilvania Cluj-Napoca, CONA Sibiu, Diferit Cluj, Emerson, Bosch, AROBS Cluj-Napoca.

V.9. Alumni
Universitatea susţine crearea unei comunităţi Alumni puternice, încurajând angajarea lor în dezvoltarea
comunităţii universitare şi promovarea imaginii sale în mediul socio-economic de inserţie. În acest scop,
prin departamentul Alumni (http://evaluare.utcluj.ro/alumni/) s-a creat cadrul și instrumentele adecvate
de comunicare pentru:
•

colectarea, procesarea și stocarea de date privind absolvenții universității;

•

comunicare între universitate și absolvenții acesteia prin realizarea site-ului Alumni;

•

realizarea unei baze de date cu absolvenții de succes ai universității.

În prezent se regăsesc în baza de date 66.000 de absolvenți. ai secțiilor de ingineri din 1951 și până în 2017
inclusiv. Aplicația ALUMNI este în dezvoltare pentru a oferi posibilitatea întocmirii statisticilor specifice cu
privire la: gradul de inserție în câmpul muncii, numărul de absolvenți angajați în domeniu, gradul de
satisfacție profesională.

