
 

 

 
 

 

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca face trecerea spre era digitalizării prin 

implementarea unor soluții Office 365/Teams în colaborare cu Microsoft  

       

 

Cadrele didactice și studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca se îndreaptă spre o nouă eră 

în procesul de învățare care reduce decalajul dintre tehnologie și educație, prin transformarea 

digitală a învățământului și integrarea soluțiilor Office 365 în activitățile curente. Platforma 

digitală Teams reprezintă un instrument performant prin care studenții și cadrele didactice au 

posibilitatea de a participa la sesiuni de prezentare online cu transmitere live  a activităților, a 

proiectelor, cursurilor și seminarilor sau la susținerea publică a tezelor de doctorat. Mai mult, 

aceștia beneficiază de un mediu intern de asistență, ce constă în sesiuni de instruire, tutoriale 

video și un canal Q&A dedicat. 

Site-ul Microsoft a prezentat UTCN ca „Universitatea din România care își adaptează formatele 

de învățare prin tranziția către online, cu Office 365”, ca un exemplu de buna practică în 

utilizarea acestor soluții digitale. 

(https://customers.microsoft.com/en-us/story/838306-tucn-higher-education-office365-en-

romania).  

Echipa eCAMPUS a UTCN care a făcut posibil acest lucru, a lansat mai multe inițiative încă din 

2018,  când s-a pregătit tehnologia suport pentru educația online: “Am început prin a customiza 

o soluție SharePoint pentru a structura și livra cursuri cadrelor didactice și îndrumătorilor, cu 

privire la modul de adoptare a noilor tehnologii la clasă”, spune Șerban Meza, conferențiar UTCN. 

“Ulterior, am implementat treptat un set cuprinzător de servicii cloud Office 365, pentru 

centralizarea tuturor activităților de predare și învățare, prin intermediul unei platforme online 

unificată”, adaugă Bogdan Orza, conferențiar UTCN și coordonator eCAMPUS. 

Nicolae Vlad Burnete, cadru didactic UTCN declară: “am început să testăm capacitățile și 

funcționalitățile Teams, realizând cât de mult ne poate facilita modul în care comunicăm cu 

studenții și felul în care primim feedback-ul lor. O sesiune de prezentare susținută online poate fi 

mult mai interactivă decât în sala de curs. Este mai ușor să păstrezi toate materialele centralizat. 

Studenții știu unde să găsească adnotările profesorilor și să primească sugestiile și documentația 

de care au nevoie pentru a-și finaliza proiectele la timp”. Mai mult decât atât, platforma Teams 



 

 

 
 

 

oferă conectare către Turnitin, un serviciu și platformă anti-plagiat, precum și cu echipamentele 

de video-conferință Polycom amplasate în campus.  

Facilitarea accesului la cunoștințe poate fi rezultatul evident al implementării Teams, însă 

aceasta aduce valoare dincolo de cursurile virtuale. Ne așteptăm ca Office 365 să devină mediul 

de lucru online implicit pentru UTCN, nu doar pentru gestionarea relației cu studenții sau 

organizarea și structurarea experienței de învățare ci și pentru activitățile administrative 

curente.  

Prin colaborarea cu Microsoft Teams ca hub centralizat, UTCN oferă cursuri online pentru  mai 

mult de 15 000 de studenți, ce comunică zilnic prin peste 20 000 de mesaje, în cele peste 6500 de 

canale Teams active.  

 

 

 

 

 

 


