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Mesajul Rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

La început de an universitar 2018 – 2019 

 

 

 
Stimați colegi, 
 
Dragi studenți, 
 
 
Fiecare început de an universitar ne aduce tuturor, deopotrivă, prospețimea schimbării 

generațiilor dar în egală măsură și imensa bucurie a revederii și făuririi împreună a 

celei mai nobile zidiri a unei societăți, cea a educației. Noi, toți dascălii acestei 

universități, dorim să oferim studenților educația necesară pentru ca ei să devină 

specialiștii de care societatea are nevoie, iar universitatea noastră să rămână în 

continuare un reper al tradiției academice ardelene în viața economică, socială și 

culturală a acestei părți de țară. 

Urez un sincer ”Bun venit în comunitatea Universității Tehnice din Cluj-Napoca” celor mai 

tineri studenți ai noștrii “bobocii” iar colegilor din anii superiori, celor de la studiile de  
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master și doctorat, drum bun în continuare în călătoria voastră spre performanță și 

consacrare! 

Dar această ecuație atât de complexă, cum este cea a educației, nu este posibilă fără 

aportul, implicarea și devotamentul cadrelor didactice, cărora le mulţumesc și pe  

această cale pentru profesionalismul, tactul, înţelegerea și responsabilitatea de care dau 

dovadă. 

Doresc tuturor, un an universitar 2018/2019 cu multe realizări profesionale, gânduri 

bune, linişte şi prosperitate în viaţa personală. 

 

La mulți ani România în ceas aniversar al Centenarului Marii Uniri! 

 

          

 

        Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA 

                  RECTOR  
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Deschidere an universitar 2018-2019 

Calendarul festivităților 

 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism 

Cursul festiv de deschidere are loc luni, 1 octombrie, ora 10, clădirea CFDP, str. 

Observator 72, Amfiteatrul A3 

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare 

Cursul festiv de deschidere are loc vineri, 28 septembrie, ora 9, la cinematograful 

“Florin Piersic”, din Piața Mihai Viteazu (accesul în sală se face începând cu ora 8.30) 

 

 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

Cursul festiv de deschidere are loc vineri, 28 septembrie 2018, ora 9, în clădirea de pe 

str. George Bariţiu, nr. 26-28, după cum urmează: 

- Amfiteatrul P03, pentru studenții cu numele de familie începând cu literele A – N 

- Amfiteatrul 41, pentru studenții cu numele de familie începând cu literele O - Z 

 

 Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică 

Cursul festiv de deschidere are loc luni, 1 octombrie 2018, în clădirea de pe Bdul. Muncii 

103-105, în Amfiteatrul  A 117: 

- de la ora 9,  pentru studenții de la secțiile Autovehicule Rutiere  și  Transport și Trafic 

- de la ora 9.40, pentru studenții de la secțiile Mecatronică și Mecanică 

 

 Facultatea de Construcții 

Cursul festiv de deschidere are loc vineri, 28 septembrie 2018, ora 10, în Amfiteatrul  

A2, în clădirea de pe str. George Barițiu nr. 25 
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Facultatea Construcții de Mașini 

Cursul festiv de deschidere are loc luni, 1 octombrie 2018, în clădirea de pe Bdul Muncii 

103-105:  

- sala A 113, ora 10,  pentru studenții de la Inginerie Industrialǎ 

- sala A 06, ora 10, pentru studenții de la Roboticǎ 

- sala A 120, ora 10, pentru studenții de la Inginerie Economicǎ  

 

 Facultatea de Inginerie Electrică 

Cursul festiv de deschidere are loc vineri, 28 septembrie 2018, ora 11, în Amfiteatrul 

P03, în clădirea de pe str. George Bariţiu, nr. 26-28. 

 

Facultatea de Instalații 

Cursul festiv de deschidere are loc vineri, 28 septembrie 2018, ora 10, în Aula facultății, 

în clădirea de pe Bdul. 21 Decembrie 1918, nr. 128-130 

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului  

Cursul festiv de deschidere are loc luni, 1 octombrie 2018, ora 10, în Amfiteatrul A 03, în 

clădirea de pe Bd. Muncii 103-105 

În continuare, ora de dirigenție se ține de la ora 11, pentu sudenții de la Ingineria 

Materialelor, în sala E11, iar pentru cei de la Ingineria Mediului, în amfiteatrul M14 

 

 Centrul Universitar Nord din Baia Mare  - Facultatea de Inginerie, 

Facultatea de Litere, Facultatea de Științe 

Cursul festiv de deschidere are loc luni, 1 octombrie 2018, ora 11, în sala de sport din 

cadrul Centrului Universitar din Baia Mare, de pe str. Victor Babeș nr. 62A. 

 


