
 

 

Cluj-Napoca 
18 septembrie 2018 

 

 

UTCN a participat la Conferinţa Asociaţiei Europene pentru Educaţie 

Internaţională  de la Geneva 

 

 

În perioada 11 – 14 septembrie,  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a facut 

parte din cele 30 de universități care au reprezentat România la Conferinţa Asociaţiei 

Europene pentru Educaţie Internaţională - EAIE 2018, de la Geneva, cu un stand 

naţional sub deviza "Study in Romania". 

Reprezentanții UTCN – Prorector Relații Internaționale Prof.dr.ing. Dan Mândru și 

Consilier Francofonie Prof.dr.ing. Romulus Terebeș, au avut în această perioadă, 

întâlniri cu reprezentanți ai celorlalte universități participante și au deschis noi 

colaborări și pârghii de schimb educațional și de cercetare. 

Participarea a fost iniţiativa Consiliului Naţional al Rectorilor din România (CNR), iar 

principalele obiective ale reprezentanţilor învăţământului superior românesc au fost 

stabilirea de noi parteneriate pentru proiecte educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, 

precum şi creşterea vizibilităţii şi atractivităţii României ca destinaţie de studii 

universitare. În acest an, 30 de universități din România au fost reprezentate în standul 

românesc, alături de CNR, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională Erasmus, 

UEFISCDI, dar şi Misiunea permanentă a României la ONU şi Ambasadei României în 

Elveţia. 

La conferinţă au participat aproximativ 6.000 de persoane reprezentând 95 de ţări. În 

cadrul evenimentului, au fost organizate 40 de pavilioane şi au avut loc 250 de sesiuni 

de specialitate şi workshop-uri.  

Prezent la evenimentele organizate la Geneva, ambasadorul României în Elveția, 

domnul Vlad Vasiliu a declarat: "Una dintre calităţile învăţământului universitar 

românesc, este că s-a adaptat cerinţelor, a doua este nivelul înalt al profesorilor şi, nu în 

ultimul rând, dorinţa studenţilor”.  
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România oferă un mediu de studiu de calitate, adecvat şi sigur, precum şi facilităţi de 

nivel european în campusurile universitare, la costuri mult mai competitive în raport cu  

alte ţări europene. În plus, CNR promovează şi o bogată ofertă de burse de studii 

susţinute de către universităţile româneşti.  

Conferinţa şi Expoziţia Anuală EAIE este la acest moment cel mai important eveniment 

de tipul congreselor profesionale organizate în Europa în domeniul învăţământului 

superior şi al doilea la nivel global. 
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