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O nouă întâlnire de lucru a consorțiului Universitatea Europeană de 

Tehnologie EUt+,  Darmstadt 3-6 noiembrie 2021 

          

 

Peste 80 de reprezentanți ai celor 8 universități membre ale Universității Europene de 

Tehnologie s-au reunit într-o nouă întâlnire de lucru care a avut loc în perioada 3 – 6 

noiembrie 2021,  la Universitatea de Științe Aplicate din Darmstadt, Germania. 

Din echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), prezentă la această întâlnire, 

au făcut parte 14 cadre didactice; evenimentul s-a desfășurat preponderent cu prezența 

fizică a participanților dar activitățile au putut fi urmărite și online de către ceilalți 

reprezentanți ai universităților membre. 

Activitățile din cadrul acestei săptămâni au vizat întâlniri de lucru pe pachetele 3, 5 și 6, 

precum și pe câteva activități aparținând pachetelor 7 și 8. 

Pachetul de lucru 3 - coordonat de UTCN,  a reunit clusterele deja constituite:  Inginerie 

Civilă, Inginerie Mecanică și Telecomunicații. S-au stabilit principalele competențe 

specifice fiecărei specializări și s-a inițiat o hartă a mobilităților care să permită 

recunoașterea anumitor discipline între universitățile partenere. S-a înființat și o rețea 

de comunicare între cadrele didactice care predau la aceleași specializări de 

licență/masterat, care va susține o mai bună armonizare a conținutului și metodelor de 

predare. Activitatea 3.3 a definitivat  modalitatea de realizare a schimburilor între cei 

care participă la activități de tip Long Life Learning dar și  programele post-universitare 

de la fiecare universitate în care se vor realiza aceste mobilități și modalitatea de 

monitorizare a derulării acestora. De asemenea, reprezentanții birourilor de acreditare 

au luat parte la o întâlnire pentru a pune bazele rețelei Network on Accreditation, cu 

scopul de analiză a modalităților de sprijin, pregătire și derulare a unor programe 

comune de studiu în cadrul EUt+. 
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În cadrul pachetului 5, care se concentrează pe mobilitățile studențești și ale 

personalului academic și administrativ, au avut întâlniri în care s-a discutat strategia 

realizării acestor mobilități, inclusiv pe baza unui calendar al evenimentelor de tip  

Săptămâna internațională, Summer/Winter Schools, etc. Un alt punct în cadrul 

pachetului 5 a fost demersul derulat în colaborare cu proiectul HEI Innovate, în care 

studenții care au beneficiat de o mobilitate în cadrul EUt+, vor fi implicați în viitoarele 

activități de promovare a acestei inițiative, la toate evenimentele care vor avea loc 

ulterior. S-au identificat problemele întâmpinate în derularea mobilităților și soluțiile 

posibile. Au mai fost abordate și atribuțiile biroului unic Erasmus EUt+, sarcinile și 

modul de lucru. În acest sens, va fi creată o pagină de internet conținând oferta de 

mobilități în cadru EUt+ și toate informațiile adiacente necesare, împreună cu o 

platformă în care studenții se vor putea înscrie în vederea participării la astfel de 

mobilități. 

Un alt grup de întâlniri a fost coagulat în jurul pachetului 6, având ca tematică noul Card 

Studențesc European și realizarea infrastructurii adiacente. Se va urmări astfel 

integrarea în sistemele existente a componentei ERASMUS without papers.  

În cadrul activității 7.4 s-a analizat lista tuturor universităților partenere din afara 

spațiului european, astfel încât la următorul apel KA171, să aplicăm împreună în cadrul 

EUt+, în perspectiva realizării unor campusuri EUt+ în afara spațiului european. 

Activitatea 8.4 a avut în atenție crearea Fundației Universității Europene de Tehnologie 

și organizarea acțiunilor de tip Fundraising. S-a analizat situația din fiecare universitate, 

s-au punctat principalele aspecte legislative specifice și s-au prezentat exemple de bune 

practici din universitățile partenere. 

Un punct important în cadrul acestei reuniuni, a fost întâlnirea Consiliului Rectorilor 

EUt+, unde s-a semnat un acord privind înființarea Institutelor de cercetare EUt+ și s-a 

discutat strategia următoare de implementare a proiectului.  
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