
 
 

 
 

 
 

Dragi studenți, 

Dragi colegi, 

 

An de an, sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie înseamnă, pentru noi toți, corpul 

academic și administrativ al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, momentul reîntâlnirii cu voi, dragi 

studenți - înseamnă începutul unui nou an universitar! 

Din păcate acest an academic, care în istoria universității noastre marchează intrarea în cel de-al doilea 

secol de existență, este puternic marcat, ca mod de abordare, derulare și organizare, la fel ca de altfel 

în toate instituțiile de învățământ superior din lume, de persistența și impredictibilitatea inamicului 

nevăzut COVID 19, care în doar câteva luni a reușit să schimbe normalitatea unei întregi planete. 

Această schimbare a vremurilor, presupune adaptarea întregii societăți, și implicit a tuturor actorilor 

implicați, iar educația pe toate palierele sale pare a fi una dintre cele mai afectate segmente ale 

societății, pentru care noi toți împreună trebuie să găsim cele mai bune soluții. 

Așa cum am afirmat și în planul meu managerial ”Viitorul este în ochii celui care privește departe”. Vă 

propun să privim cu speranță și încredere spre viitor și să încercăm să trecem peste această perioadă 

extrem de dificilă și complicată cu participarea mult mai implicată a tuturor! 

Doresc să adresez ”Un sincer bun venit în comunitatea Universității Tehnice din Cluj-Napoca” celor 

peste 6.800 de noi studenți, nivel licență, masterat și doctorat, care alături de cei peste 14.000 de 

studenți din ani superiori formează această frumoasă și dinamică universitate. Doresc tuturor 

studenților noștri drum bun în frumoasa și palpitanta călătorie spre performanță și consacrare! 

Dragi studenți! Începând de azi nu sunteți membri doar ai comunității academice tehnice clujene, ci și 

ai Universității Tehnologice Europene (European University of Technology EUt+)! EUt+ reprezintă o 

construcție instituțională transfrontalieră care reunește opt instituții de învățământ superior tehnic din 

întreaga Europa (respectiv Bulgaria, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Spania și România prin 

universitatea noastră) universități care împărtășesc aceeași viziune comună Think Human First  - 

pentru o tehnologie centrată pe om. Dezideratul asumat de către cei opt parteneri este acela de a crea 

un viitor durabil pentru studenții propri și cei din țările europene, pentru personalul fiecărei instituții și 

pentru regiunile care găzduiesc fiecare campus în parte. Rezultatele vizate de alianța pe termen lung, 

la care veți fi actorii principali se vor concretiza prin: opt campusuri, o universitate, o singură diplomă, 

programe de studiu derulate în comun,  mobilități ale cadrelor didactice și ale studenților de scurtă și 



 
 

 
 

lungă durată, card unic de acces la toate serviciile și facilitățile din cele opt campusuri pentru toți 

studenții și corpul academic, dezvoltarea unei infrastructuri comune (resurse de bibliotecă, baze de 

date, platforme de învățare și cercetare), un laborator comun pentru cercetarea pedagogică și 

învățarea centrată pe student, platforme de învățare partajate bazate pe proiecte, și nu în ultimul rând 

rețele de cercetare transdisciplinare.   
 

UTCN ca parte a acestei construcții europene va mobiliza importante resurse umane, financiare, 

educaționale și de cercetare fiind conștientă de importanța pe termen lung a acestui demers major 

instituțional.  
 

Eu cred cu toată tăria că, mai mult ca niciodată, acum este momentul să ne demonstrăm forța și 

capacitatea ca împreună, uniți și solidari, să depășim această perioadă de extremă încercare și să 

construim temeinic anii care vor veni. Trebuie să ne gândim la viitor acționând acum cu 

responsabilitate, iar prin acțiunile noastre să Vă oferim dragi studenți educația de care aveți nevoie, 

societății specialiștii care să-i asigure dezvoltarea și fiecăruia dintre noi bucuria misiunii împlinite. 

 

Mult succes, sănătate tuturor și să ne revedem cu bine! 

 

VIVAT CRESCAT FLOREAT UTCN! 

 

Prof. Dr. Ing. Vasile Țopa 

Rector UTCN 

 


