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UTCN 2024 

Viziune 
Ambiția și ținta noastră de viitor este de a deveni o Universitate puternic ancorată în spațiul european 
al educației, cercetării, inovării și digitalizării, prin promovarea și susținerea performanței și a 
excelenței în toate domeniile de activitate, care să asigure un progres substanțial din punct de vedere 
al calității, performanței, atractivității și competitivității internaționale.  

Viziunea UTCN 2024 reprezintă proiecția unui scenariu realist care reflectă istoria centenară a 
universității noastre, a valorilor și realizărilor de excepție obținute până în prezent, conjugate prin 
prisma tendințelor tehnologice, proceselor de globalizare și nu în ultimul rând a aspirațiilor europene 
spre o societate durabilă bazată pe coeziune prin educație, știință și cultură. 

Misiune 
”Misiunea noastră este de a dezvolta valoarea în oameni, în procese și în produse. În acest sens, 
vom urmări 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”. - Carta Universității Tehnice 
din Cluj-Napoca 

Pentru ca viziunea propusă să devină realitate accentul misiunii asumate de către întregul corp 
academic al UTCN, trebuie să fie focalizat spre: 

✓ remodelarea și adaptarea ofertei educaționale, de cercetare științifică, inovare și creație 
✓ artistică spre nevoile și așteptările societății; 
✓ cultivarea valorilor, competențelor și capabilităților necesare integrării depline în spațiul european 

al educației, creației artistice, cercetării și inovării de excelență; 
✓ digitalizarea proceselor educaționale și administrative în vederea creșterii calității și performanței 

instituționale; 
✓ amplificarea dimensiunii internaționale care să asigure accederea în categoria universităților de tip 

clasă mondială, conform criteriilor QS STARS RATING SYSTEM, sau a altor ranking-uri relevante. 

Adoptând această abordare, universitatea noastră va rămâne ancorată în realitățile prezentului dar 
în același timp se va deschide larg spre viitor, pentru a fi în măsură să răspundă rapid și eficient la 
multiplele schimbări care vor veni. Prin asigurarea acestor piloni de dezvoltare, construcția UTCN 
2024 va avea un fundament trainic atât pentru generațiile actuale cât și pentru cele viitoare. Deși 
prezentul este marcat de vicisitudinile unei pandemii cum lumea nu a mai experimentat de 100 de 
ani, împreună, implicându-ne cu încredere și ambiție putem construi o instituție trainică și competitivă. 
Cu certitudine vom obține „rezultate mai bune atunci când vom învăța unii de la alții și vom realiza 
mai multe atunci când vom lucra împreună”.  
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Analiza SWOT 
Puncte tari 

✓ Universitate de excelență la nivel internațional, 4 stele - QS Stars Rating System 2019; 

✓ Top 1001+ universități - THE World University Ranking 2020; 

✓ ’’Grad ridicat de încredere” - evaluare instituțională ARACIS 2018; 

✓ Rezultate remarcabile la concursurile studențești naționale și internaționale; 

✓ Grupuri de cercetare cu rezultate de excepție în competițiile naționale și internaționale; 

✓ Prezență recunoscută în regiune, prin cele 2 centre universitare și 4 extensii universitare; 

✓ Conexiuni multiple în cadrul ecosistemului de inovare și antreprenoriat clujean; 

✓ Furnizor apreciat de resursă umană înalt calificată și partener de încredere pentru mediul socio-
economic. 

Puncte slabe 
✓ Concurență redusă pentru studiile de doctorat, masterat și unele specializări de licență; 

✓ Număr foarte mic de licențiați dintre studenții din anii terminali, 63% la licență și 60% la studii de 
master; 

✓ Rată de abandon școlar mare, 12% la licență și 17% la master; 

✓ Număr extrem de scăzut de studenți internaționali 1,2% din total studenți; 

✓ Grad de ocupare al posturilor didactice foarte scăzut, 57% din total posturi; 

✓ Procent mare de cadre didactice care nu îndeplinesc criteriile CNATDCU de 33%; 

✓ Număr mic de lucrări științifice indexate în BDI (Scopus 2018 = 0,9 lucrări/cadru didactic/an); 

✓ Sistem informatic neadaptat la complexitatea proceselor didactice/cercetare/ administrative. 

Oportunități 
✓ Cerere mare de ingineri, pe piața forței de muncă din România și la nivel european; 

✓ Mediul de afaceri clujean, catalizator pentru generația tânără și companii străine; 

✓ Burse private acordate studenților de către companii locale/naționale/internaționale; 

✓ Digitalizarea pe scară largă a economiei și societății impusă de contextul sanitar; 

✓ Deschiderea de noi competiții majore la nivel european în domeniul educației și cercetării. 

Amenințări 
✓ Legislație națională confuză și incoerentă, modificată și/sau amendată haotic și continuu; 

✓ Scăderea demografică a populației școlare și migrația acesteia; 

✓ Creșterea concurenței inter-universitare naționale și internaționale; 

✓ Pregătirea precară a absolvenților de liceu (matematică, fizică, chimie etc.); 

✓ Scăderea atractivității pentru absolvenți de a urma o carieră academică.  
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Valori 
Viziunea propusă poate să devină realitate numai, și numai, prin implicarea deplină și contribuția 
fiecăruia dintre noi, într-un efort conjugat și concentrat spre obiectivele strategice ale universității, ca 
parte esențială în creșterea performanței academice, științifice și manageriale, în susținerea propriilor 
noastre idei și proiecte. Calitatea, onestitatea și responsabilitatea sunt valori esențiale ale comunității 
noastre academice care pot transforma viziunea noastră de astăzi în realitatea de mâine. Un stil de 
management flexibil, transparent și participativ, combinat la nivelul corpului academic cu performanța 
profesională, recunoașterea meritelor, deschiderea spre comunitate și colegialitate vor contribui la 
edificarea unei universități puternice și dedicată comunității pe care o deservește. 

Construcția instituțională pentru perioada următoare trebuie să pornească de la dezvoltarea și 
consolidarea rezultatelor pozitive și a bunelor practici dobândite în anumite domenii, prin 
multiplicarea, amplificarea și replicarea acestora la nivelul întregii universități, cu scopul atingerii 
standardelor și criteriilor internaționale de calitate și performanță academică și științifică. Toate aceste 
acțiuni trebuie însă susținute în mod obligatoriu și de remedierea disfuncționalităților și problemelor 
existente încă în sistem. 

Obiective și acțiuni strategice 
Construcția instituțională pe care o presupune viziunea UTCN 2024 se bazează pe implementarea 
unui pachet de acțiune și măsuri conexe, care vor transforma viziunea în realitate prin promovarea a 
11 obiective strategice: 

✓ creșterea calității portofoliului de cursuri oferite la toate nivelurile de studiu, prin adaptarea 
conținutului acestora la fluxul actual de informații, care să asigure abilitățile și competențele 
corespunzătoare unei educații de excelență, orientate către nevoile unei societăți dinamice 
aflate într-o continuă transformare; 

✓ consolidarea poziției de universitate de cercetare de excelență, prin susținerea, promovarea 
și asigurarea de investiții spre capacitățile de cercetare științifică, transfer tehnologic, inovare 
și creație artistică în domenii prioritare, cu rezultate semnificative și potențial de multiplicare 
și amplificare; 

✓ dezvoltarea de noi programe de studii cu precădere la nivelul celor de master, 
postuniversitare, de formare profesională și de învățământ la distanță în colaborare și cu 
sprijinul logistic și expertiza partenerilor economici, ca și o componentă a unei politici pro 
active față de așteptările comunității locale, regionale, naționale și internaționale; 

✓ dezvoltarea și creșterea calității programelor de studiu oferite în limbi de circulație 
internațională, a resursei umane și serviciilor conexe, care să genereze parteneriate globale 
puternice cu impact major asupra creșterii numărului de studenți internaționali înmatriculați, a 
schimburilor transfrontaliere de personal și cunoștințe; 

✓ dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale ale întregii comunități academice, precum și 
promovarea noilor tehnologii în toate aspectele procesului educațional (predare-învățare-
evaluare), de cercetare și administrative care să conducă în final la transformarea digitală a 
universității și alinierea la standardele naționale/europene din domeniu; 

✓ creșterea capacității de finanțare a proiectelor majore instituționale, de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii de educație și cercetare, realizate din resurse complementare 
celor implementate din alocațiile bugetare, prin diversificarea surselor generatoare de venituri 
proprii și atragerea de resurse suplimentare, ca rezultat al accesării de proiecte pe fonduri 
structurale, de cercetare naționale, internaționale și private etc.; 

✓ participarea activă la edificarea rețelelor de universități europene prin consorțiul ”European 
University of Technology - EUt+”, ca parte a unei construcții viitoare care va cultiva și dezvolta 
competitivitatea, calitatea, performanța și eficiența prin utilizarea pe scară largă a tehnologiilor 
digitale în învățământul superior tehnic, în cercetare și inovare, dar în egală măsură va 
promova și susține valorile comune europene; 
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✓ dezvoltarea și asigurarea unui cadru instituțional care să permită afirmarea personalității 
studenților, prin dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe profesionale în acord cu 
aspirațiile și năzuințele lor dar și prin cultivarea respectului față de muncă și valorile 
fundamentale, față de semeni, mediu și comunitate; 

✓ dezvoltarea unei politici de personal care să asigure resursa umană înalt calificată prin 
atragerea, motivarea și promovarea tinerilor dornici de a îmbrățișa o carieră didactică, de 
cercetare sau administrativă ca factor decisiv în asigurarea unui act de învățământ performant 
și de excelență; 

✓ consolidarea politicilor instituționale, multiplicarea și promovarea exemplelor de bune practici 
privind dezvoltarea sustenabilă și incluzivă a universității în acord cu „Strategia UE 2020”; 

✓ asigurarea unui cadru instituțional care să promoveze și să cultive arta, cultura și tradițiile, 
contribuind la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere social, economic 
și cultural prin implicarea activă, a întregului corp academic, studenților și Alumni, în viața 
comunității și societății. 

Proiectul UTCN 2024 se fundamentează pe experiența acumulată în ultimii ani de management 
instituțional, pe cunoaștere în profunzime a situației din UTCN și din sistemul de învățământ superior 
românesc în general, dar în egală măsură este și rodul discuțiilor avute pe parcursul anilor cu D-
voastră, stimați colegi cadre didactice și studenți. 

O parte dintre măsurile și acțiunile propuse sunt preluate din documentele discutate și înaintate spre 
analiză de către Organizația Studenților din UTCN, numit “CoRector”, cărora le mulțumim și pe 
această cale pentru implicare și sugestii. 
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Educație licență și master 
Creșterea calității portofoliului de cursuri oferite la toate nivelurile de studiu, prin adaptarea 
conținutului acestora la fluxul actual de informații, care să asigure abilitățile și competențele 
corespunzătoare unei educații de excelență, orientate către nevoile unei societăți dinamice aflate într-
o continuă transformare. 

Direcții de acțiune 
✓ dezvoltarea de noi programe de studii cu precădere la nivelul celor de master cu sprijinul logistic 

și expertiza partenerilor economici, ca o componentă a unei politici pro active față de așteptările 
comunității locale, regionale, naționale și internaționale; 

✓ dezvoltarea și creșterea calității programelor de studiu oferite în limba engleză/franceză/germană 
ca factor esențial spre o universitate cu adevărat internațională; 

✓ introducerea în cultura universității a metodelor educaționale moderne și promovarea unor metode 
didactice care cresc implicarea activă a studenților în pregătirea profesională; 

✓ creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicații în derularea 
procesului educațional; 

✓ înnoirea permanentă a conținuturilor programelor de studii, cu creșterea ponderii activităților 
aplicative; 

✓ dezvoltarea dimensiunii practice a conținutului educațional; 

✓ monitorizarea permanentă a rezultatelor profesionale ale studenților și reducerea gradului de 
abandon; 

✓ creșterea procentului de absolvenți și licențiați. 

Măsuri 
✓ consolidarea sistemului de e-learning; 

✓ creșterea procentului de cursuri în format electronic; 

✓ organizarea de cursuri pentru cadrele didactice în vederea pregătirii pentru noile tehnologii de 
predare; 

✓ dotarea spațiilor de învățământ cu aparatura necesară pentru a răspunde noilor metode de 
predare; 

✓ încheierea la nivelul specializărilor și a universității de parteneriate pentru asigurarea locurilor de 
practică pentru studenți, materializate prin protocoale și distribuirea locurilor de practică în baza 
unor proceduri instituționale; 

✓ parteneriate cu firme de profil pentru sponsorizarea cu aparatură și soft dedicat predării; 

✓ prezentarea periodică a rezultatelor chestionării angajatorilor cu privire la gradul de satisfacție 
referitor la abilitățile absolvenților. 

Indicatori de rezultat 
✓ minimum 6 noi programe de master în colaborare cu parteneri economici; 

✓ minimum 12 programe licență și master în limba engleză active în anul 2024; 

✓ reducerea ratei de abandon școlar și creșterea gradului de reținere la minimum 85%; 

✓ minimum 50% cursuri pe platforme e-learning; 

✓ minimum 85% rata absolvenților (din studenții de an terminal); 

✓ minimum 85% rata licențiaților (din studenții de an terminal).  
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Educație doctorat, postdoctorat și postuniversitar 
Direcții de acțiune 

✓ promovarea interdisciplinarității în cadrul programelor doctorale/postdoctorale prin stimularea și 
încurajarea studiilor elaborate în regim de cotutelă națională sau internațională; 

✓ implementarea unui sistem riguros de asigurare internă a calității studiilor doctorale și post-
doctorale, prin îmbunătățirea procesului de monitorizare a progresului pe tot parcursul stagiului; 

✓ promovarea, în colaborare cu agenții economici, de teme de cercetare de excelență la studiile 
doctorale și postdoctorale, cu susținere financiară din partea acestora; 

✓ dezvoltarea unui portofoliu mai variat de cursuri postuniversitare în parteneriat cu agenți 
economici, asociații profesionale sau cu universități de prestigiu din țară sau străinătate. 

Indicatori de rezultat 
✓ 5% studenții doctoranzi internaționali; 

✓ creștere cu 20% a acordurilor de cotutelă internaționale; 

✓ creștere cu 40% a tezelor de doctorat finalizate; 

✓ creștere cu 10% a participării experților străini în comisii de susținere publică; 

✓ creștere cu 10% a cursurilor oferite studenților doctoranzi sau post doctoranzi de experți străini; 

✓ creștere cu 25% a lucrărilor științifice elaborate de doctoranzi/post doctoranzi indexate în BDI; 

✓ 5 programe postuniversitare la distanță active. 

Măsuri 
✓ creșterea suportului financiar acordat doctoranzilor/post doctoranzilor prin accesarea de noi 

proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2021–2027, și/sau prin burse de 
excelență acordate din venituri proprii sau burse private; 

✓ acordarea de granturi suport în primii trei ani după angajarea în universitate a tinerilor care 
finalizează studiile doctorale/postdoctorale; 

✓ încurajarea doctoranzilor de a participa la manifestări științifice de prestigiu, de a publica în reviste 
indexate BDI, prin acordarea de granturi suport, în vederea îndeplinirii criteriilor de susținere a 
tezelor și creșterea ratei de finalizare; 

✓ sprijinirea studenților doctoranzi/post doctoranzi în realizarea de brevete și transfer tehnologic 
către agenții economici, prin granturi suport; 

✓ acordarea de suport financiar și asistență tehnică cercetărilor de valoare, rezultat al programe de 
doctorat, în vederea înființării de start-up-uri; 

✓ încurajarea programelor de doctorat și post doctorat elaborate în cotutelă internațională, în special 
cu partenerii din rețeaua European University of Technology - EUt+; 

✓ organizarea unei conferințe anuale, internaționale a Școlii Doctorale, construită în jurul 
universităților partenere din rețeaua EUt+; 

✓ informatizarea proceselor administrative din secretariatul Școlii Doctorale; 

✓ flexibilizarea ofertei educaționale și dezvoltarea de programe postuniversitare la distanță prin 

utilizarea de noi tehnologii.  
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Cercetare științifică, transfer tehnologic, inovație și creație artistică 
Consolidarea poziției de universitate de cercetare de excelență, prin susținerea, promovarea și 
asigurarea de investiții spre domeniile de cercetare, transfer tehnologic și creație artistică cu potențial 
de performanță și impact major asupra prestigiului, reputației și vizibilității internaționale a UTCN, 
reprezintă un deziderat major pentru următoarea perioadă. 

Direcții de acțiune 
✓ obținerea statutului de universitate “HR Excellence in Research” acordat de CE entităților care 

implementează și aplică principiile codului & cartei, definite conform programul “The Human 
Resources Strategy for Researchers - HRS4R”, ca angajament instituțional de asigurare a cadrului 
de dezvoltare și promovare a resursei umane înalt calificate în cercetare; 

✓ înființarea unui institut de cercetare multidisciplinar cu scopul multiplicării, amplificării și valorificării 
bunelor practici, expertizei și performanțelor științifice dobândite în domenii strategice, și să 
asigure creșterea reputației și vizibilității internaționale a universității; 

✓ sprijinirea colectivelor care participă și/sau aplică pentru proiecte majore în domenii prioritare, în 
acord cu programul cadru pentru cercetare & inovare al UE, Orizont 2020 și/sau Orizont Europa 
2021-2027 sau orice alte proiecte majore cu finanțare la nivel național și/sau internațional; 

✓ dezvoltarea, susținerea și sprijinirea direcțiilor de cercetare, transfer tehnologic și inovare care pot 
genera un avantaj competitiv al universității la nivel local, național sau internațional; 

✓ îmbunătățirea cadrului instituțional cu scopul creșterii indicatorilor de calitate și a performanței 
științifice, cu relevanță în raportările CNFIS pentru obținerea finanțării suplimentare și/sau în 
ranking-uri internaționale de prestigiu; 

✓ dezvoltarea unor mecanisme de încurajare, susținere și sprijin pentru cooptarea și implicarea 
studenților în colective de cercetare performante cu vizibilitate națională și/sau internațională, în 
vederea deprinderii de abilități și competențe de cercetare și management al proiectelor; 

✓ crearea cadrului de reglementare internă pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial care să 
faciliteze înființarea și susținerea de start-up-uri în rândul studenților și a proaspeților absolvenți. 

Măsuri 
✓ elaborarea cadrului instituțional, a procedurilor și documentelor necesare implementării 

programului HRS4R; 

✓ identificarea resurselor umane, materiale, de infrastructură și financiare necesare înființării 
institutului de cercetare multidisciplinar; 

✓ crearea unui compartiment specializat în furnizarea de asistență și servicii suport pentru 
depunerea de aplicații în competiții de cercetare științifică internaționale d anvergură de tip Orizont 
2020 sau echivalent, inclusiv prin finanțarea de servicii de consultanță externă; 

✓ finanțarea de granturi de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători, prin schema de 
competiție națională organizată sub coordonarea universităților membre ARUT; 

✓ finanțarea de granturi interne pentru susținerea infrastructurii strategice de cercetare, prin 
asigurarea de material consumabile, materiale auxiliare, upgrade-uri de echipamente, piese de 
schimb, servicii de întreținere și mentenanță etc.; 

✓ susținerea financiară și logistică în vederea promovării și creșterii vizibilității revistelor proprii 
universității indexate/cotate ISI sau cu potențial de accedere în aceste categorii; 

✓ finanțarea participării la manifestări științifice de anvergură internațională cu lucrări acceptate spre 
prezentare, publicarea în regim open acces, activități de protejare a drepturilor de proprietate 
intelectuală etc. 

✓ acordarea de granturi suport pentru: 

• publicarea în reviste/proceedings cotate WOS sau indexate în BDI recunoscute 
internațional; 

• publicarea de monografii sau cărți de referință în edituri de prestigiu din străinătate; 

• înregistrarea de brevete de invenție naționale, internaționale sau triadice; 

• obținerea de premii și distincții la nivel național sau internațional cu largă vizibilitate; 
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• creșterea în BDI internaționale a numărului de citări/autor/an și/sau a indicelui Hirsch. 

✓ susținerea financiară și logistică a manifestărilor științifice internaționale organizate de universitate 
în vederea indexării acestora în BDI recunoscute internațional; 

✓ finanțarea de granturi interne pentru formarea și dezvoltarea competențelor de cercetare științifică 
destinate studenților de la studiile de licență și master, prin identificarea proiectelor realizate în 
cadrul cercurilor științifice studențești, lucrări de licență sau dizertație, cu potențial de dezvoltare 
ulterioare prin proiecte naționale/internaționale; 

✓ susținerea financiară și logistică a unui program instituțional care să promoveze, încurajeze și 
faciliteze înființarea de start-up-uri inovative de către studenți și/sau proaspeți absolvenți ai 
universității. 

Indicatori de rezultat 
✓ statut de universitate „HR Excellence in Research”; 

✓ institut de cercetare multidisciplinar implementat, operațional și funcțional; 

✓ creștere cu minimum 75% a veniturilor atrase din cercetare; 

✓ creștere cu minimum 30% a numărului de lucrări științifice indexate în Scopus; 

✓ creștere cu minimum 50% a numărului de brevete active; 

✓ minimum o revistă cotată/indexată ISI, suplimentar față de cele existente în prezent; 

✓ minimum o conferință internațională indexată BDI, suplimentar față de cele existente în prezent; 

✓ minimum 90% din totalul personalului didactic și de cercetare cu criteriile minimale CNADTCU 
îndeplinite; 

✓ minimum 5 start-up-uri, funcționale și active. 
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Studenți și servicii suport 
Dezvoltarea și asigurarea unui cadru instituțional care să permită afirmarea personalității studenților, 
prin dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe profesionale în acord cu aspirațiile și năzuințele 
lor dar și prin cultivarea respectului față de muncă și valorile fundamentale, față de semeni, mediu și 
comunitate, reprezintă un obiectiv major al construcției noastre instituționale UTCN 2024. 

Direcții de acțiune 
✓ implicarea studenților în toate activitățile curente premergătoare, din timpul și după perioada de 

studiu în universitate în vederea identificării și implementării celor mai eficiente metode și idei de 
acțiune; 

✓ creșterea capacității personalului direct implicat în activitățile de consiliere, în a furniza servicii de 
calitate și eficiente în vederea sporirii accesului la învățământul superior, scăderii ratei de abandon 
și satisfacerii cerințelor tot mai complexe ale pieței muncii; 

✓ crearea unui ecosistem de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în rândul 
studenților în vederea creșterii competitivității și vizibilității în mediul academic și de afaceri; 

✓ susținerea și promovarea unei comunicări permanente, eficiente și deschise cu reprezentanții 
studenților/organizațiilor studențești care să asigure cadrul optim de generare de cunoștințe, 
abilități și competențe în acord cu așteptările acestora. 

Măsuri 
✓ sprijinirea logistică și financiară a organizațiilor studențești în acțiunile de promovare a universității 

în rândul posibililor candidați, prin acțiuni instituționale precum caravane, universități de vară 
pentru elevi etc.; 

✓ organizarea de cursuri gratuite de matematică oferite elevilor de liceu în vederea participării la 
examenul de admitere, simularea admiterii și lansarea aplicației de înscriere on-line a candidaților; 

✓ promovarea și stimularea excelenței în educație, cercetare și/sau activități extra curriculare de 
natură științifică, tehnică, cultural-artistică și sportivă prin acordarea de premii și diplome celor mai 
meritoși studenți ai universității noastre; 

✓ sprijinirea financiară a studenților cu probleme sociale, medicale etc. prin suplimentarea anuală a 
fondului de burse din venituri proprii; 

✓ susținerea logistică și financiară a organizațiilor studențești în organizarea de evenimente, acțiuni 
instituționale cu impact major asupra vizibilității și imaginii universității; 

✓ operaționalizarea Centrului de Studii și Învățare al UTCN (CeSTI) și intensificarea programelor de 
tip: 

• remedial prin organizarea de cursuri și consultații oferite studenților de către cadre 
didactice și/sau mentori în scopul creșterii gradului de promovabilitate și/sau reducere a 
riscului de abandon; 

• consiliere și tutorat în scopul dezvoltării personale, a abilităților de învățare independentă, 
gestionare a stresului în sesiune, abordare eficientă a examinărilor scrise și orale, activități 
derulate prin ateliere de lucru cu sprijinul mentorilor, specialiștilor în coaching, psihologilor 
și consilierilor de carieră; 

✓ creșterea calității serviciilor de consiliere și orientare în carieră derulate în cadrul CCOC prin 
oferirea de sprijin în dezvoltarea de planuri de carieră, asigurarea de stagii de practică, internship, 
căutarea/găsirea de locuri de muncă prin interfațarea cu posibili angajatori; 

✓ încurajarea și susținerea aplicării pentru proiecte pe diferite axe de finanțare naționale/ 
internaționale având drept principal scop creșterea calității serviciilor acordate studenților; 

✓ stimularea dobândirii de competențe, abilități și aptitudini în contexte non-formale prin 
recunoașterea acestora, elaborând o metodologie de acordare a creditelor pentru activități de 
voluntariat care să ia în considerare activitățile desfășurate în cadrul organizațiilor studențești din 
universitate; 

✓ organizarea unor sesiuni de formare pentru cadrele didactice care fac parte din Consiliul Executiv 
SAS, pentru a deprinde cunoștințe de mentorat și coaching în domeniul antreprenorialului; 

✓ oferirea de credite suplimentare pentru studenții care implementează un proiect în cadrul SAS (1-
2 credite ECTS), care să fie incluse în suplimentul la diploma de absolvire a studiilor; 
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✓ finanțarea de granturi interne pentru formarea și dezvoltarea competențelor de cercetare științifică 
destinate studenților de la studiile de licență și master, prin identificarea proiectelor realizate în 
cadrul cercurilor științifice studențești, lucrări de licență sau disertație, cu potențial de dezvoltare 
ulterioare prin proiecte naționale/internaționale; 

✓ susținerea financiară și logistică a unui program instituțional care să promoveze, încurajeze și 
faciliteze înființarea de start-up-uri inovative de către studenți și proaspeți absolvenți ai UTCN; 

✓ reactualizarea și armonizarea permanentă, cu cadrul legislativ național, a regulamentului de 
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, a regulamentului de taxe 
pentru sprijinirea și susținerea studenților aflați în situații sociale excepționale etc.; 

✓ creșterea nivelului de calitate, confort și satisfacție a studenților privind serviciile de cantină și 
bibliotecă prin modernizarea și extinderea facilităților oferite în prezent; 

✓ extinderea locurilor de cazare în cămine prin continuarea demersurilor de obținere a autorizației 
de construire a unui cămin nou în complexul Observator sau achiziționarea unui spațiu cu 
posibilitate de reconfigurare; 

✓ modernizarea campusurilor din Cluj-Napoca și Baia Mare pe baza unei competiții de idei deschise 
tuturor studenților din UTCN; 

✓ amenajarea unui spațiu pentru organizațiile studențești prin achiziționarea unui imobil aflat în 
proximitatea campusului Observator. 

Indicatori de rezultat 
✓ 500 elevi/an participanți la cursurile de pregătire pentru admitere; 

✓ 1,000 elevi/an participanți la simularea admiterii; 

✓ reducerea ratei de abandon școlar și creșterea gradului de reținere la minimum 85%; 

✓ 85% rata absolvenților (din studenții de an terminal); 

✓ 85% rata licențiaților (din studenții de an terminal); 

✓ 100% centrul CeSTI funcțional; 

✓ 2 proiecte ROSE (sau echivalente) pentru creșterea calității serviciilor oferite; 

✓ biblioteca și cantina Observator extinse și modernizate; 

✓ campusurile UTCN modernizate; 

✓ sediul asociațiilor studențești realizat; 

✓ regulamente, metodologii acordare burse, taxele etc. armonizate cu legislația. 
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Internaționalizare 
Dezvoltarea și consolidarea dimensiunii și orientării internaționale care să conducă spre parteneriate 
globale cu impact major asupra creșterii numărului de studenți străini înmatriculați, a schimburilor 
transfrontaliere de personal și cunoștințe în educație, cercetare științifică și creație artistică, reprezintă 
un obiectiv strategic major pentru următorii patru ani. La orizontul de timp 2024 UTCN trebuie să 
devină o universitate cu adevărat internațională. 

Direcții de acțiune 
✓ susținerea și încurajarea facultăților care vor acționa în direcția dezvoltării și diversificării ofertei 

educaționale disponibile în limba engleză/franceză/germană asigurând competențe lingvistice 
corespunzătoare personalului didactic, didactic auxiliar și de secretariat, implicat în derularea 
programului de studiu și/sau gestionarea studenților străini, inclusiv materiale didactice și 
laboratoare adaptate în limba de predare utilizată; 

✓ susținerea și sprijinirea colectivelor care participă și/sau aplică pentru proiecte educaționale cu 
finanțare națională/europeană/non-europeană și care contribuie la consolidarea dimensiunii 
internaționale a universității; 

✓ dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de intensificare a schimburilor transfrontaliere de 
studenți, personal didactic și de cercetare, altele decât cele prin programele tradiționale de 
mobilitate (Erasmus+, CEEPUS, AUF, SEE, Eugen Ionescu etc.); 

✓ dinamizarea mobilităților de studenți și cadre didactice prin programul Erasmus+, ca factor esențial 
în stabilirea de contacte directe inter-universitare pentru dezvoltarea de viitoare alte colaborări 
internaționale; 

✓ creșterea nivelului de calitate, performanță, atractivitate și competitivitate internațională prin 
consolidarea parteneriatului strategic ”European University of Technology - EUt+” și integrarea 
deplină în rețeaua universităților europene. 

Măsuri 
✓ diversificarea ofertei educaționale a universității pentru studenți internaționali prin acreditarea unor 

noi programe de licență, masterat și doctorat în limba engleză/franceză/germană; 

✓ organizarea de cursuri gratuite pentru creșterea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice și 
personalului administrativ; 

✓ elaborarea și implementarea unui mecanism de stimulare a facultăților / departamentelor care vor 
reuși să crească în mod semnificativ numărul de studenți internaționali prin programele propuse și 
derulate; 

✓ promovarea ofertei educaționale a universității pentru studenții internaționali prin campanii on-line, 
târguri și conferințe educaționale, ambasade, consulate, agenții de recrutare a candidaților, media, 
site etc.; 

✓ dezvoltarea unei platforme special concepute pentru studenții internaționali care să asigure 
informații privind: înscrierea on-line la admitere, preluarea dosarelor de candidatură, fișele 
disciplinelor și planurile de învățământ în limba engleză etc.; 

✓ reducerea abandonului școlar în rândul studenților internaționali prin acordarea de sprijin, prin 
tutorii de an, pentru parcurgerea disciplinelor și asimilarea cunoștințelor; 

✓ îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și cadrelor didactice “incoming”, prin modernizarea 
condițiilor asigurate la cantină și cămine/acorduri de cazare cu alte entități din Cluj-Napoca; 

✓ acordarea de granturi suport colectivelor care promovează propuneri de proiecte educaționale cu 
impact major la consolidarea dimensiunii internaționale a universității; 

✓ lansarea proiectului “Școala de vară internațională UTCN” pe diferite domenii din 
inginerie/știință/artă cu participarea studenților și cadrelor didactice de la universități din întreaga 
lume, alături de studenți și cadre didactice din universitatea noastră pentru creșterea vizibilității și 
prestigiului internațional; 

✓ lansarea proiectului “Profesori internaționali în UTCN” având drept scop creșterea calității actului 
de educație prin invitarea, pe cel puțin un semestru/an, de cadre didactice din universități de 
prestigiu din întreaga lume; 
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✓ înființarea unei linii de studiu în străinătate, într-un domeniu de actualitate, în vedere stabilirii unei 
punți de legătură care să asigure bazele unor viitoare colaborări extinsă pe toate palierele, 
educație, cercetare și inovare; 

✓ asigurarea de sprijin material pentru studenții autohtoni implicați în mobilități internaționale, 
anterior și în timpul mobilității, proporțional cu standardul de viață al țării unde se desfășoară 
mobilitatea; 

✓ stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților proprii prin 
acordarea de granturi suport. 

Indicatori de rezultat 
✓ 5% studenți internaționali; 

✓ minimum 12 noi programe de studiu (licență & master) într-o limbă de circulație internațională; 

✓ “Școala de vară internațională UTCN” funcțională; 

✓ proiectul “Profesori internaționali în UTCN” operațional; 

✓ 1 linie de studiu în străinătate activă; 

✓ creștere cu minimum 25% a numărului de acorduri bilaterale; 

✓ creștere cu minimum 25% a mobilităților studențești in/outgoing. 
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Transformarea digitală 
Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale ale întregii comunități academice, precum și 
promovarea noilor tehnologii în toate aspectele procesului educațional, de cercetare și administrativ 
care să conducă în final la transformarea digitală a universității și alinierea la standardele 
internaționale din domeniu. 

Direcții de acțiune 
✓ elaborarea strategiei de transformare digitală a UTCN promovând conceptul “digital în primul 

rând”; 

✓ consolidarea “Campusului Virtual UTCN”, ca hub de acțiune în transformarea digitală a 
universității; 

✓ accesarea de fonduri europene prin participarea activă în programul ”Europa digitală 2021-2027”; 

✓ dezvoltarea “platformei de inovare digitală” pe patru direcții principale e-educație, e-cercetare, e-
administrație și e-student; 

✓ reorganizarea/optimizarea infrastructurii de IT existente și a resurselor viitoare pentru a asigura un 
echilibru între serviciile operaționale și cele rezultate în urma implementării proceselor de 
digitalizare. 

Măsuri 
✓ identificarea resurselor umane, materiale, financiare și logistice necesare consolidării 

✓ Departamentului ”Campusul Virtual UTCN” și operaționalizarea “platformei de inovare digitală”; 

✓ implementarea proiectului e-learning, prin dezvoltarea platformei de predare-învățare-evaluare, 
realizarea și/sau îmbunătățirea materialelor didactice aferente și digitalizarea proceselor suport; 

✓ implementarea proiectului e-cercetare, prin dezvoltarea platformei de gestionare și derulare a 
proiectelor de cercetare științifică și digitalizarea proceselor suport; 

✓ implementarea proiectului e-administrație. Extinderea facilităților oferite de registratura electronică, 
utilizarea exclusivă a semnăturii electronice pe toate documentele interne și digitalizarea 
proceselor din compartimentele/serviciile/birourile administrative, care să genereze fluxuri 
eficiente, rapide, transparente și cu minim de documente în format clasic pe hârtie; 

✓ implementarea proiectului e-student, prin dezvoltarea platformei de gestionare a serviciilor și 
facilităților specifice activităților curente: admitere on-line, cazare, reviste de specialitate on-line, 
eliberare adeverințe, soluționări cereri etc.; 

✓ introducerea cardului pentru studenți UTCNeCARD în vederea asigurării accesului la resurse și 
facilități interne (bazin, cantină, bibliotecă, spații de co-working, cămine etc.), externe (transport, 
servicii bancare etc.) și la cele șapte universități europene partenere în rețeaua EUt+; 

✓ centralizarea, armonizarea și integrarea resurselor hardware & software existente alături de cele 
care se vor achiziționa în viitor pentru eficientizarea / optimizarea utilizării acestora. 

Indicatori de rezultat 
✓ 100% funcțional Departamentul ”Campusul Virtual UTCN”; 

✓ 50% dintre discipline (licență și master) cu utilizare a platformei de e-educație; 

✓ 100% proiecte de cercetare gestionate/derulate prin platforma de e-cercetare; 

✓ 100% documente gestionate prin platforma e-administrație și registratura electronică; 

✓ 100% servicii pentru studenți gestionate prin platforma e-student; 

✓ 100% studenți utilizatori ai cardului UTCNeCARD.  
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Dezvoltare sustenabilă și incluziune 
Obiectivul strategic identificat ca parte a construcției noastre comune UTCN 2024 are drept principal 
scop consolidarea politicilor instituționale, multiplicarea și promovarea exemplelor de bune practici 
privind dezvoltarea sustenabilă și incluzivă, în acord cu „Strategia UE 2020”. 

Direcții de acțiune 
✓ elaborarea și dezvoltarea unei strategii instituționale privind dezvoltarea sustenabilă și incluzivă 

ca parte integrantă a activităților profesionale și managementului universitar, prin crearea unui 
mediu favorizant și implicarea și conștientizarea comunității; 

✓ asigurarea condițiilor de educație, cercetare, inovare și creație artistică care să faciliteze accesul, 
integrarea și dezvoltarea persoanelor cu dizabilități; 

✓ promovarea oportunităților de învățare pe întreg parcursul vieții, prin adaptarea ofertei 
educaționale la cerințele pieței muncii și la nevoile de dezvoltare personală și socială. 

Măsuri 
✓ organizarea educației ecologice și adoptarea de măsuri administrative privind utilizarea economică 

și eficientă a resurselor de toate tipurile prin reducerea amprentei ecologice a universității; 

✓ eficientizarea și reducerea consumurilor energetice în toate clădirile aflate în patrimoniul 
universității prin adoptarea unui plan de reabilitare și modernizare; 

✓ implementarea cartei ”Green University” în conformitate cu politicile internaționale și aderarea la 
”UI Green Metric World University”; 

✓ dezvoltarea infrastructurii, facilităților și competențelor personalului academic în vederea asigurării 
unei interacțiuni adecvate cu persoane având diverse dizabilități (rampe de acces în spațiile de 
învățământ, cazare, servirea mesei, marcaje în limbajul Braille, echipamente/software adaptate 
Braille, materiale de 

✓ informare specifice etc.); 

✓ înființarea unui centru de învățare pe întreg parcursul vieții care să furnizeze competențe în 
domeniu la nivelul comunității regionale. 

Indicatori de rezultat 
✓ 10% reducere a consumurilor energetice; 

✓ standarde “Green Metric World University” îndeplinite; 

✓ 20% din infrastructura UTCN adaptată la nevoile persoanelor cu dizabilități; 

✓ 20% din resursele educaționale adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități; 

✓ centru de învățare operațional. 
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Infrastructură și dotări 
Extinderea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii instituționale, ca element esențial în derularea 
de procese academice performante și sustenabile, care să răspundă rapid și eficient la provocările 
generate de mediul inter-universitar dinamic, concurențial și într-o continuă transformare, reprezintă 
o provocare majoră în contextul subfinanțării investițiilor de la buget. 

Direcții de acțiune 
✓ creșterea cantitativă și calitativă a spațiilor didactice și a serviciilor conexe care să asigure un 

cadru de predare-învățare adaptat cerințelor actuale, dinamicii universității și așteptărilor 
studenților; 

✓ operaționalizarea institutului de cercetare multidisciplinară a UTCN, dezvoltarea și modernizarea 
facilităților din laboratoarele de cercetare cu vizibilitate internațională și rezultate de impact în 
domenii prioritare; 

✓ extinderea și modernizarea infrastructurii din campusurile studențești prin creșterea confortului, 
siguranței și a facilităților de recreere și divertisment. 

Măsuri 
✓ extinderea, amenajarea și dotarea spațiilor didactice din clădirile nou achiziționate/primite în 

administrare (Cluj-Napoca, Alba Iulia și Bistrița) sau cele existente (Arhitectură, CFDP, 
Dorobanților); 

✓ reabilitarea și modernizarea spațiilor didactice (amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) precum și 
dotarea cu instrumente moderne de predare/echipamente de laborator; 

✓ edificarea institutului de cercetări multidisciplinare prin cumpărarea sau construirea unei noi clădiri; 
extinderea, reamenajarea și modernizarea imobilului care găzduiește actuala bibliotecă și cantină 
din complexul Observator; 

✓ creșterea capacității de cazare a studenților și a cadrelor didactice tinere, prin continuarea 
demersurilor privind construirea unui cămin în complexul Observator sau alternativ achiziționarea 
unui spațiu care să fie reconvertit în acest scop; 

✓ edificarea centrului UT HUB în fosta clădire ”Casa de Modă” dotat cu săli de conferințe, spații de 
co-working, salon multifuncțional expozițional, cafenea, restaurant etc.; 

✓ sprijin logistic pentru asociațiile studențești prin amenajarea, reabilitarea și dotarea unor sedii noi 
și/sau existente în complexul Observator, complexul Mărăști și respectiv Baia Mare; 

✓ amenajarea terenului de sport acoperit, în incinta complexului de natație și modernizarea 
campusurilor din Cluj-Napoca și Baia Mare; 

✓ amenajarea unei creșe/grădinițe în beneficiul cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților din 
UTCN, prin achiziționarea unei clădiri. 

Indicatori de rezultat 
✓ imobilele din Cluj-Napoca “BT/Casa de Modă”, Dorobanților, CFDP, Arhitectură și din Alba Iulia/ 

Bistrița finalizate; 

✓ 100% spații didactice reabilitate/modernizate/dotate; 

✓ proceduri demarate (proiecte, autorizații, avize) pentru institutul de cercetare, bibliotecă, cămin 
studențesc, terenul de sport și grădiniță; 

✓ 100% finalizate modernizările campusurilor din Cluj-Napoca și Baia Mare; 

✓ 100% finalizate reamenajarea/modernizarea sediilor organizațiilor studențești din Cluj și Baia 

Mare.  
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Marketing, comunicare și imagine 
Promovarea contribuțiilor universității la dezvoltarea mediului socio-economic local, regional și 
național și proiectarea în exterior a unei imagini corecte a universității care să sublinieze susținerea 
performanței, transparența și proactivitatea instituției față de provocările cu care se confruntă arealul 
pe care aceasta îl deservește. 

Direcții de acțiune 
✓ susținerea și dinamizarea demersurilor de marketing educațional pentru atragerea absolvenților 

de liceu bine pregătiți la programele de studii derulate în universitate; 

✓ sprijinirea studenților cu rezultate deosebite și susținerea activităților de promovare a 
performanțelor obținute în activități educaționale, de cercetare, inovare, culturale, sportive și 
artistice; 

✓ susținerea și implementarea unor măsuri coerente de intensificare a comunicării interne și externe, 
de consolidare a brandului UTCN și de creștere a vizibilității în spațiul public și a prezenței în 
media, de exploatare a canalelor social media; 

✓ sprijinirea și susținerea evenimentelor reprezentative organizate anual, cu impact major în 
universitate și la nivel local, național și internațional; 

✓ susținerea și încurajarea comunității de ALUMNI, prin cultivarea legăturilor afective și profesionale 
între universitate și absolvenții ei, în vederea creșterii eficienței activităților instituționale, precum 
și pentru crearea unor legături profesionale și sociale între aceștia. 

Măsuri 
✓ dezvoltarea de parteneriate cu licee din județele limitrofe și organizarea de campanii de promovare 

a programelor educaționale derulate în UTCN. Organizarea și derularea în continuare a 
evenimentelor de tipul ”Ziua porților deschise” pentru fiecare facultate și în toate locațiile UTCN; 

✓ promovarea admiterii prin campanii online, radio, în presa scrisă, outdoor; 

✓ organizarea cursurilor gratuite de matematica pentru admiterea la programele de licență; 

✓ elaborarea Ghidului pentru studenții de la studiile de licență și masterat, precum și a celorlalte 
materiale de informare privind reglementările interne referitoare la activitatea didactică; 

✓ consolidarea brandului UTCN prin participarea activă la evenimente publice din viața comunității 
locale; implementarea de parteneriate media pentru creșterea numărului și diversificarea știrilor și 
articolelor de presă cu subiecte de actualitate din viața academică, științifică, culturală și sportivă 
a UTCN; 

✓ derularea de campanii social-media prin instrumentele de tip Facebook ads, Google Play, 
Instagram, YouTube etc., actualizarea site-ului, optimizarea și creșterea atractivității acestuia prin 
implicarea studenților în proiectarea, design-ul și implementarea soluției rezultate printr-o 
competiție internă de idei; 

✓ conceperea și realizarea de noi materiale de prezentare: broșuri, flyere, roll-up-uri, bannere, pop-
up-uri, flag-uri, panouri pentru participare la târguri, materiale promoționale cu însemnele 
universității etc.; 

✓ organizarea în continuare a Salonului Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, 
manifestare ajunsă la a XVIII-a ediție, a festivităților de deschidere a anului universitar, a Festivității 
Absolvenților și a celorlalte evenimente din viața UTCN; 

✓ acțiuni specifice pentru promovarea ALUMNI în țară și în străinătate; 

✓ implicarea ALUMNI în ofertele de burse acordate studenților din partea unor agenți economici, în 
organizarea de acțiuni de valorificare a creației originale a cadrelor didactice, studenților și 
absolvenților UTCN, precum și în organizarea de grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, 
conferințe și alte forme de dezbatere axate pe probleme ale adaptării strategiei și curriculei 
universitare la necesitățile societății românești. 

✓ susținerea și promovarea activităților desfășurate de formațiile artistice ale Clubului Cultural 
Studențesc (Ansamblul folcloric Românașul, Trupa de umor Brigada Bum, Teatrul Gaudeamus, 
formațiile de rock, dans modern, break-dance, muzică folk, Corala Sf. Ioan Damaschinul, 
Ansamblul folcloric Nord, Grupul vocal de muzică tradițională românească CUNBM etc). 
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Indicatori de rezultat 
✓ derularea anuală a proiectului ”Voi fi inginer”; 

✓ derularea anuală a proiectului “Viitor inginer”; 

✓ minimum două campanii online de promovare a admiterii; 

✓ creșteri anuale cu minimum 10% a interogărilor site-ului și a utilizatorilor; 

✓ creșteri anuale cu minimum 10% a postărilor social media; 

✓ actualizare anuală a materialelor grafice de prezentare a universității. 
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Guvernanța 
Asigurarea unei management instituțional eficient, transparent și participativ care să încurajeze și să 
promoveze spiritul antreprenorial, excelența și competitivitatea ca elemente esențiale în îndeplinirea 
misiunii asumate. 

Direcții de acțiune 
✓ adoptarea unei abordări universitare antreprenoriale în vederea asigurării creșterii independenței 

financiare a instituției; 

✓ creșterea gradului de informatizare, monitorizare, control și optimizare a tuturor proceselor 
derulate în cadrul universității; 

✓ implicarea activă a studenților în managementul universității, prin cultivarea unui dialog continuu 
și deschis privind soluționarea problemelor specifice, de natură didactică, de cercetare științifică, 
socială, extra-universitară etc.; 

✓ promovarea unei relații de colaborare constructive cu Senatul universității, cu organizațiile 
sindicale în vederea elaborării/ amendării regulamentelor, metodologiilor și reglementărilor interne, 
precum și armonizarea cu schimbările legislative și/sau cu nevoile de dezvoltare ale UTCN. 

Măsuri 
✓ diversificarea surselor generatoare de resurse suplimentare prin susținerea financiară și logistică 

pentru înființarea/dezvoltarea/acreditarea de: 

• laboratoare de analiză, diagnoză, centre de microproducție, consultanță sau servicii; 

• incubatoare de afaceri, de idei, start-up-uri sau spin-off-uri, cu implicarea directă a 
studenților; 

✓ închirierea spațiilor disponibile cu prioritate către firmele cu care universitatea poate colabora în 
cercetare și/sau proiectare; 

✓ încurajarea depunerii de proiecte pentru dezvoltarea resursei umane și/sau infrastructurii și 
susținerea derulării lor ulterioare; 

✓ extinderea sistemului de circulație a documentelor, dezvoltarea de noi module și compatibilizarea 
tuturor programelor informatice existente în universitate, prin integrarea într-o platformă unică, e-
administrare; 

✓ întâlniri periodice cu studenții reprezentanți din Consiliile facultăților și/sau Senat pentru 
identificarea și soluționarea în comun a problemelor semnalate, participarea acestora la ședințele 
de BCA/CA, la elaborarea regulamentelor și metodologiilor specifice (ECTS, evaluarea cadrelor 
didactice, taxe, cazare) ș.a.m.d.; 

✓ participarea periodică a personalului administrativ la cursuri de perfecționare. 

Indicatori de rezultat 
✓ creșterea veniturilor proprii cu minimum 50% din activități antreprenoriale; 

✓ registratura electronică extinsă/integrată în platforma e-administrație. Administrație cu minim de 
documente în format clasic pe hârtie; 

✓ 60% din personalul administrativ perfecționat prin cursuri periodice; 

✓ 50% din personalul angrenat în servicii pentru studenți, secretariate, bibliotecă, cazare etc. 
perfecționat în limba engleză; 

✓ actualizarea și armonizarea regulamentelor interne, metodologii etc.; 

✓ minimum 2 proiecte instituționale pentru dezvoltarea resursei umane și/sau infrastructură.  
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Resurse umane 
Dezvoltarea unei politici de personal care să asigure resursa umană înalt calificată prin atragerea, 
motivarea și promovarea tinerilor dornici de a îmbrățișa o carieră didactică, de cercetare sau 
administrativă ca element esențial în asigurarea unui învățământ de calitate. 

Direcții de acțiune 
✓ sprijinirea și susținerea cadrelor didactice din universitate în vederea îndeplinirii criteriilor minimale 

CNADTCU pentru obținerea abilitării și promovarea ulterioară prin concurs pe post de profesor, 
dacă criteriile de sustenabilitate financiară sunt asigurate prin coordonarea a minimum 3 
doctoranzi în stagiu; 

✓ analiza la nivelul facultăților/departamentelor a situației actuale a resursei umane și realizarea unei 
strategii pe termen scurt, mediu și lung cu scopul asigurării calității și performanței academice și 
științifice, dar și pentru asigurarea ulterioară a cerințelor de acreditare a programelor de studii; 

✓ susținerea cadrelor didactice cu experiență și vizibilitate pentru a reprezenta universitatea în 
diverse consilii sau agenții la nivel regional, național sau internațional, inclusiv la nivelul 
organismelor de decizie de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării - CNATDCU, ARACIS, 
UEFISCDI, CNFIS etc.; 

✓ recunoașterea și respectarea dascălilor cu experiență, a creatorilor școlii clujene și băimărene prin 
înființarea unui club al seniorilor din universitate, ca organ consultativ; 

✓ asumarea unui parteneriat deschis, corect și transparent cu organizațiile sindicale din UTCN, 
având drept principal obiectiv comun îmbunătățirea condițiilor de muncă ale tuturor angajaților din 
universitate. 

Măsuri 
✓ stimularea și motivarea cadrele didactice cu rezultate de excepție în activitatea didactică, după 

evaluarea colegială, a studenților și a directorului de departament prin acordarea de granturi 
suport. Instituirea competiției de profesorul anului, semestrului sau al generației; 

✓ suportarea integrală din veniturile proprii ale universității a costurilor de abilitare, pentru toate 
cadrele didactice care se afiliază ulterior la Școala Doctorală a UTCN; 

✓ susținerea financiară din veniturile proprii ale universității a participării cadrelor didactice tinere 
(sub 40 de ani) la manifestări științifice de prestigiu naționale / internaționale; 

✓ recunoașterea și stimularea excelenței didactice, de cercetare științifică și dezvoltare instituțională 
prin acordarea pe perioade determinate de creșteri salariale din veniturile proprii ale universității, 
în limita 0-30%, pe baza propunerilor venite din partea departamentelor și a Consiliilor facultăților; 

✓ recunoașterea și stimularea personalului didactic auxiliar și nedidactic cu activitate deosebită, prin 
acordarea pe perioade determinate de creșteri salariale din veniturile proprii ale universității, în 
limita 0-30%, pe baza propunerilor venite din partea directorilor de servicii; 

✓ sprijinirea personalului tânăr din universitate prin înființarea grădiniței universității și/sau crearea 
unor parteneriate cu grădinițe și/sau școli, aflate în vecinătatea spațiilor didactice; 

✓ susținerea participării la programe de perfecționare sau de formare continuă atât a cadrelor 
didactice, cât și a personalului didactic auxiliar, administrativ și nedidactic; 

✓ revizuirea procedurilor interne astfel încât acestea să definească fără echivoc cât mai multe 
activități administrative; 

✓ asigurarea continuității și a eficienței activităților prin analizarea periodică a structurii organigramei 
și adaptarea acesteia necesităților și evoluției universității. 

Indicatori de rezultat 
✓ susținerea cadrelor didactice tinere prin programe de mentorat și sprijin material care să conducă 

la creșterea cu 50% a numărului anual de abilitări; 

✓ reducerea cu min. 30% a activităților de natură administrativă ale cadrelor didactice, reflectate în 
fișele posturilor, prin digitalizare și suplimentarea personalului de specialitate; 

✓ inițierea unui program de mobilități academice prin EUt+ care să atingă min. 100 persoane/an; 

✓ implicarea a min. 70% din angajați în proiecte dezvoltare a competențelor și abilităților necesare 

la locul de muncă, atât pentru personalul didactic cât și pentru personalul administrativ.  
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