UTCN a găzduit întâlnirea Consorțiului
European University of Technology – EUT+

Reprezentanții a 8 universități europene de prestigiu s-au întâlnit la Cluj-Napoca, în cadrul unei
reuniuni care s-a desfășurat la Universitatea Tehnică la începutul lunii februarie 2020. Scopul
acestei întâlniri a fost semnarea unui acord de colaborare ”Memorandum of Understanding” care
pune bazele Consorțiului European University of Technology - EUT+. Universitățile partenere
EUt+ sunt Universitatea de Tehnologie din Troyes (Franța), Universitatea de Științe Aplicate din
Darmstadt (Germania), Universitatea de Tehnologie (Cipru), Universitatea Tehnică din Sofia
(Bulgaria), Universitatea Tehnică din Dublin (Irlanda), Universitatea Tehnică din Riga (Letonia),
Universitatea Politehnica din Cartagena (Spania) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
(România). În cadrul acestei reuniuni au avut loc mai multe dezbateri și wokshop-uri pe diferite
direcții de acțiune. EUT+ face parte din inițiativa Universități Europene și propune metode și căi
de cooperare ce răspund pe termen lung cu potențial de a transforma pregătirea inginerească la
nivel european, obiectivul general al acestei inițiative fiind creșterea competitivității
internaționale a universităților europene.
Universitatea Europeană de Tehnologie așează omul în centrul tuturor acțiunilor și are misiunea
de a se pune în slujba societății.
EUt+ are ca obiectiv transformarea radicală a calității, performanței și eficienței educației
universitare orientate spre tehnologie, promovând un mediu de învățare inovativ pe mai multe
paliere, cu un impact real la nivel local și european, care să producă beneficii semnificative de
natură socială și economică pentru toți factorii implicați.
Universitățile participante la EUT+ acoperă arii geografice din toate punctele Europei ceea ce
atrage o diversitate socio-culturală, lingvistică, științifică, de mediu, economică și teritorială
multiplă și intensifică efectele abordării acestui proiect, de la bază în sus, pentru a susține
regiunile, tările și Europa însăși.

Întâlnirea de la Cluj, prin semnarea ”Memorandum of Understanding” a însemnat un angajament
ferm și asumarea viziunii și obiectivelor EUT+ la un alt nivel de cooperare, între reprezentanții
cadrelor didactice din cele 8 universități dar și ai studenților.

