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UTCN participă în premieră la Washington la cel mai important 
eveniment la nivel mondial în domeniul învățământului superior 

alături de alte universități românești 
       

 
 

In perioada 26 - 31 mai 2019, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca participă alături de 

alte 23 de universități românești la Conferința și Expoziția anuală NAFSA, cel mai 

prestigios eveniment internațional în promovarea ofertei educaționale. Conferința 

reuneste 3500 de universități din peste 100 de țări, fiind așteptați peste 10 000 de 

participanți.  

România va fi prezentă cu un pavilion național sub deviza “Study in Romania”.  

Organizat sub egida Consiliului Național al Rectorilor din România, cu sprijinul 

Ministerului Educației Naționale, al UEFISCDI și al Agenției Naționale ERASMUS 

(ANPCDEFP) pavilionul “Study in Romania” este o inițiativă destinată internaționalizării 

învățământului superior românesc și este susținută prin portalul 

http://www.studyinromania.gov.ro.  

Principalul mesaj promovat este că în România există universități competitive la nivel 

global, atât în domeniul educației, cât și în cel al cercetării științifice.  

România oferă un mediu de studiu de calitate, adecvat și sigur, precum și facilități de 

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

țări europene.  

Principalele obiective ale reprezentanților învățământului superior românesc constau 

în stabilirea de noi parteneriate pentru proiecte educaționale și de cercetare științifică, 

precum și creșterea vizibilității și atractivității României ca destinație de studii 

universitare.  

Interesul universităților românești de a participa la acest eveniment dovedește o dată în 

plus, deschiderea acestora spre colaborări internaționale, atât din perspectiva atragerii 

de studenți străini, cât și a stabilirii de parteneriate în domeniul educației și cercetarii.  
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Universitățile românești au înțeles că învățământul superior este supus unei competiții 

globale căreia nu pot să-i facă față decât prin creșterea calității serviciilor oferite și a 

unei promovări corespunzătoare.  

Alături de rectorii universităților românești și de cei peste 70 de reprezentanți ai 

mediului academic românesc, la eveniment participă Secretarul de Stat pentru 

învățământ superior - Profesorul Gigel Paraschiv, precum și reprezentanți ai UEFISCDI 

și ai Agenției Naționale Erasmus.  

Conferința şi Expoziția Anuală NAFSA este la acest moment cel mai important 

eveniment internațional din domeniul învățământului superior.  

 

 


