
 

 
 

 
 

 

 

 

Reprezentanții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au participat la reuniunea de lucru a 

consorțiului European University of Technology EUt+ , 

Limassol, Cipru 

        

 

 

În perioada 20 – 24 septembrie 2021, peste 100 de reprezentanți ai celor 8 universități 

partenere membre EUt+ s-au reunit la Limassol, Cipru, în cadrul celei mai ample întâlniri față în 

față, de la debutul proiectului. Delegația Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a fost 

condusă de domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa și din ea au făcut parte coordonatorul 

proiectului EUt+ în cadrul UTCN, doamna Prof.dr.ing. Cristina Câmpian, Directorul Biroului 

Erasmus+, domnul Prorector Relații Internaționale, Prof.dr.ing. Dan Mândru, alături de 

reprezentanți ai pachetelor de lucru din proiect, precum și reprezentanți ai studenților. Această 

întâlnire a avut ca invitați pe doamna Themis Christophidou – Directorul General al Comisiei 

Europene pentru educație, tineret, sport și cultură și pe Președintele Camerei Deputaților din 

Cipru, doamna Annita Dimitriou.  

 

Evenimentul a fost găzduit de Universitatea de Tehnologie din Cipru și a însemnat o săptămână 

de workshopuri, dezbateri publice, acorduri semnate și lansarea site-ului EUt+. Pe lângă 

reuniunile comitetului de conducere, programul s-a concentrat pe întâlnirile membrilor 

pachetelor de lucru, axate în principal pe educație, mobilitate, parteneriate și comunicare. 

Agenda acestei importante reuniuni a marcat progrese semnificative în derularea activităților 

prevăzute în cadrul proiectului EUt+. În urma discuțiilor și dezbaterilor care au avut loc, cei 8 

rectori și președinți ai universităților membre EUt+ au semnat 4 acorduri oficiale: înființarea 

ITCO – Biroul Internațional Comun, înființarea Biroului Comun Erasmus, a Comitetului 

Studențesc și Memorandumul pentru crearea programelor de inginerie EUt+ (European Degree), 

licență și masterat. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Membrii comitetului de conducere au purtat discuții cu dna Themis Christophidou, Directorul 

General al Comisiei Europene pentru educației, tineret, sport și cultură, despre liniile directoare, 

perspectivele EUt+ și viitorul educației europene. 

 

 

 

La nivelul pachetelor de lucru, partenerii alianței au definit o traiectorie comună pentru 

programele de studii în vederea obținerii unei diplome europene în inginerie la nivel de licență și 

masterat, denumite programe de inginerie EUt+. Cele 8 universități au convenit asupra a 3 

clustere pentru licență și masterat, axate pe Inginerie Civilă, Inginerie Mecanică, respectiv 

Telecomunicații. EUt+ va implementa un număr mare de mobilități pentru studenți, personal 

academic și non academic pentru a crea coeziune și pentru a  accelera schimburile 

interuniversitare. În acest sens au fost semnate 2  acorduri cu privire la accelerarea mobilităților 

studențești, care reprezintă unul dintre pilonii cheie în cadrul consorțiului. Pentru a sprijini 

integrarea studenților în fiecare campus, a luat naștere Biroul Internațional Comun care va 

asigura servicii intercampusuri, va crea cursuri și aplicații care să susțină înțelegerea 

multilingvistică și culturală. 



 

 
 

 
 

 

 

Întâlnirile și discuțiile reprezentanților studenților s-au finalizat cu propunerea înființării unui 

Comitet Studențesc format din 16 membri, câte 2 studenți din fiecare universitate și care va fi în 

contact direct cu comitetul de conducere al alianței. 

        

 

În agenda evenimentului au fost incluse și 2 dezbateri publice - EUt+ - A beacon of equal 

opportunities for all și EUt+ - Boosting European Research, Innovation and Entrepreneurship.  

Interacțiunea între reprezentanții celor 8 universități, activitățile și grupurile de lucru în care au 

fost implicați în cadrul acestei întâlniri și rezultatele la care s-a ajuns,  au încurajat angajamentul 

intern și au accelerat procesul de integrare în cadrul alianței EUt+.  

Prin aderarea la alianța European University of Technology, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca a demonstrat capacități pe care le va evidenția și amplifica în anii care vor urma. 

Deschiderea spre spațiul european al educației și cercetării, este o certitudine cu rezultate care 

vor fi resimțite de toți membrii comunității academice.  


