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UTCN și-a prezentat oferta educațională  tinerilor tunisieni în cadrul 

evenimentului “Campus Roumanie” 

 

 

În perioada 18 – 19 octombrie , Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a 

participat  la un eveniment inter-universitar româno-tunisian ”Campus Roumanie” care 

a avut loc la Tunis, Tunisia. 

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

Prof.dr.ing. Cristina Campian – Director Birou Erasmus +, au participat la acest 

eveniment alături de reprezentanți ai universităților din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, 

Timişoara, Braşov, Constanţa, Galaţi, Ploieşti, Piteşti, Arad şi Alba Iulia. 

În cadrul evenimentului  „Campus Roumanie”, care a debutat la 18 octombrie 2018, a 

avut loc primirea delegației reprezentanților mediului academic românesc, condusă de 

dl. Sorin Mihai Cîmpeanu, Președintele Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și 

Președinte al Consilului Național al Rectorilor din România,  alături de domnul Ioan-

Ștefan Groza, Secretar de Stat în Ministerul Educației. Delegația română a fost primită  

de către  dl. Slim Khalbous, Ministrul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din 

Republica Tunisiană. De asemenea, în aceeași zi,  a avut loc Forumul  universităților 

românești și tunisiene. 

Reprezentanții României au subliniat deplina deschidere a Consiliului Naţional al 

Rectorilor din România şi a universităţilor afiliate acestuia pentru încheierea de 

acorduri de cooperare cu instituţii similare din alte state.  

Un element important al discuţiilor a fost cel referitor la importanţa asigurării 

mobilităţii studenţilor şi cadrelor universitare, universitățile românești dispunând de o 

ofertă din ce în ce mai diversificată, disponibilă în franceză, engleză și alte limbi de 

circulație internațională. 
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Prezent la eveniment, domnul Ambasador al României la Tunis - Dan Stoenescu - a 

arătat că țara noastră are capacitatea de a deveni o destinație favorită pe harta 

opțiunilor de perfecționare academică a tinerilor tunisieni, datorită performanțelor 

învățământului superior românesc, a conectării acestuia la sistemul european 

educațional, precum și a imaginii favorabile de care România se bucura în Tunisia. 

Reprezentanții UTCN au avut în această perioadă, întâlniri cu reprezentanți ai celorlalte 

universități participante și au deschis noi colaborări și pârghii de schimb educațional inter-

universitar.  

Programul din cea de-a doua zi a constat în organizarea unui târg de promovare a ofertei 

educaționale a universităților pentru tinerii tunisieni interesați de studii în România. Standul 

UTCN a fost vizitat de elevi, studenți, părinți ai acestora, interesați de programele de studii pe 

care universitatea le oferă. 

Participarea la ”Campus Roumanie” se înscrie în acțiunile pe care Universitatea Tehnică le 

intreprinde în mod constant de creșterea vizibilității internaționale și de promovare a ofertei 

educaționale adiversificate și în limbi de circulație internațională. Evenimentul din Tunis a 

urmat celor din Dubai, Turkmenistan și Geneva care s-au realizat în cadrul proiectului CNFIS 

– FDI-2018- 0255 – ”Acțiuni transversale pentru internaționalizarea Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca”. 
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