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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca sărbătorește                                         

Ziua Internațională a Francofoniei 

 

 

 
 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) celebrează, alături de alte instituții și 

entități socio-culturale din țară și din străinătate, Ziua Internațională a Francofoniei, în 

data de 20 martie. 

Pentru a marca acest eveniment, Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul UTCN, 

împreună cu Centrul de Reușită Universitară din cadrul Universității de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, organizează sâmbătă, 20 martie 2021, un concurs 

- test online, despre francofonie - “Quiz sur la francophonie”, începând cu ora 15.00. 

Evenimentul este adresat atât studenților cât și cadrelor didactice sau cercetătorilor din 

cele două universități implicate. Pentru cei care doresc să participe la acest test de 

francofonie care se anunță și cu premii,  înscrierile se fac urmând link-ul de mai jos:  

https://docs.google.com/document/d/1rhdeb8mkWkhNBQScS6nN327iXmE8E2TIvj1R

hqd3q6A/edit?fbclid=IwAR1P92IVuwXpenzdpIJcUxNGjjKzKVd3ueq5WXdlM3Ux6CjczT

oEu6HWMII  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1rhdeb8mkWkhNBQScS6nN327iXmE8E2TIvj1Rhqd3q6A/edit?fbclid=IwAR1P92IVuwXpenzdpIJcUxNGjjKzKVd3ueq5WXdlM3Ux6CjczToEu6HWMII
https://docs.google.com/document/d/1rhdeb8mkWkhNBQScS6nN327iXmE8E2TIvj1Rhqd3q6A/edit?fbclid=IwAR1P92IVuwXpenzdpIJcUxNGjjKzKVd3ueq5WXdlM3Ux6CjczToEu6HWMII
https://docs.google.com/document/d/1rhdeb8mkWkhNBQScS6nN327iXmE8E2TIvj1Rhqd3q6A/edit?fbclid=IwAR1P92IVuwXpenzdpIJcUxNGjjKzKVd3ueq5WXdlM3Ux6CjczToEu6HWMII
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ca membru asociat al Agenției Universitare 

Francofone (AUF - l’Agence Universitaire de la Francophonie), alături de alte instituții de 

învățământ superior de pe întreg mapamondul și entități profesionale din diferite 

domenii, participă la o serie de proiecte  universitare, și nu numai, sub egida francofoniei. 

Este de amintit proiectul AUF la care UTCN a fost coordonator, ce viza aspecte legate de 

internaționalizarea academică, și anume: “Renforcement de l’experience internationale 

individuelle comme levier de la politique globale de l’université” derulat în perioada 

2014-2016.  

 

În calitate de partener, UTCN a participat și la o serie de proiecte sub guvernanța AUF. 

Unul dintre acestea, intitulat SALEEM (Structuration et accompagnement de 

l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb) avea ca scop realizarea unui ghid de bune practici 

pentru antreprenoriatul studențesc din mediul francofon, precum și a unui raport privind 

expertiza acordată pentru sprijinul antreprenoriatului feminin în Europa și țările 

extracomunitare implicate în acest proiect. Un alt proiect de anvergură AUF, cu 

participarea UTCN, a fost cel SAIN (Santé Instruction Nutrition), desfășurat în perioada 

2017 – 2019, ce avea ca scop crearea unei rețele regionale de universități în domeniul 

sănătății, nutriției și securității alimentare. 

 

UTCN face parte din  Rețeaua Centrelor de Reușită Universitară (CRU) din anul 2015. Prin 

acest centru se derulează o serie de acțiuni ce vizează promovarea învățământului 

superior în limba franceză, precum și perfecționarea limbii franceze prin organizarea 

periodică a unor ateliere pentru studenți, cadre didactice și personal angajat, dar și 

diferite concursuri sau întâlniri legate de limba și cultura franceză.  Unul dintre acestea, 

denumit “INFO ou INFOX?”, este în derulare pe parcursul lunii martie din acest an, fiind 

dedicat studenților din universitățile AUF și având ca temă realizarea unui material video 

cu tema jurnalist de profesie.  

 


