Reuniunea rectorilor universităților membre ale
alianțelor Universități Europene
Ziua de 4 noiembrie 2020 va reuni rectorii și studenții reprezentanți ai universităților membre ale
consorțiilor Universități Europene într-un eveniment online de mare amploare. În cadrul
evenimentului vor avea loc trei întâlniri la care se așteaptă peste 500 de participanți din întreagă
Europa. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este reprezentată de Prof.dr.ing. Vasile Țopa –
Rector și de Titus Maghiar, reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al universității,
președinte OSUT.
Prima întâlnire aduce împreună rectorii universităților selectate de Comisia Europeană pentru a
forma un al doilea val de Universități Europene și va fi prezidată de către Directorul General
pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură al Comisiei Europene – domnul Themis Christophidou. În
acest cadru, rectorii universităților europene selectate în prima etapă, vor vorbi despre experiențele lor
în acest context și bunele practici de lucru, vor avea loc discuții interactive legate de potențialul
universităților europene și rolul pe care rectorii acestora îl au în procesul de transformare, precum și
acțiuni viitoare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Ce-a de-a doua întâlnire se configurează ca un webinar care reunește studenții reprezentanți ai tuturor
universităților membre ale alianțelor europene și va fi prezidată de doamna Vanessa Debiais-Sainton –
Director Învățământ Superior în cadrul Comisiei Europene. Dezbaterile studențești vor aborda viziunea
asupra implicării studenților în inițiativa Universităților Europene, exemple de bune practici, sesiuni de
break-out cu teme legate de promovarea și diseminarea informațiilor cu privire la alianțele universitare,
viziunea de viitor și impactul acesteia asupra integrării și identității europene.

În cea de-a doua parte a zilei, rectorii tuturor celor 41 de universități membre în consorții europene,
selectate în ambele etape, se vor reuni cu scopul de a consolida potențialul de transformare al
inițiativei universităților europene, la nivel instituțional, regional, național și european. În
deschiderea acestei întâlniri vor lua cuvântul Directorul General pentru Educație, Tineret, Sport și
Cultură al Comisiei Europene – domnul Themis Christophidou, precum și Ministrul german al
Educației și Cercetării – domnul Ullrich Schüller, Agenda întrunirii cuprinde dezbateri cu privire la
modul în care Comisia Europeană împreună cu universitățile vor crea cadrul politic care să
permită cooperarea transnațională și identificarea de acțiuni pentru atingerea obiectivelor
propuse. Urmând practici de abordare ale alianțelor deja existente, universitățile membre ale
alianțelor recent validate își propun să depășească bariere care vizează acreditarea și asigurarea
programelor de studii comune, recunoașterea perioadelor de învățare în străinătate, gestionarea
comună a infrastructurii și a resursei umane, managementul și statutul juridic al cadrelor didactice
și al cercetătorilor.
Acest eveniment reprezintă o abordare inițială care va stimula acțiuni ulterioare de coordonare
între universitățile europene partenere și autoritățile naționale și europene cu scopul final de a
sprijini transformarea instituțiilor de învățământ superior ca răspuns la provocările cu care se va
confrunta Europa.
Reuniunile de anvergură europeană care se desfășoară în 4 noiembrie 2020 au loc la câteva zile după
momentul de start al proiectului European University of Technology EUt+, proiect în care Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, ca parte din familia universităților europene, se poziționează ca vector de
acțiune în procesul de transformare inițiat alături de alte șapte universități de prestigiu din Europa.

