
 

 

 
 

 

 

 

Săptămâna EUt+ de la Darmstadt a pregătit noua aplicație a Universității Europene de 

Tehnologie, pentru apelul lansat în cadrul inițiativei ”Universități Europene” 

 

 

În avangarda noului apel lansat în cadrul inițiativei ”Universități Europene”,  Universitatea 

Europeană de Tehnologie / European University of Technology EUt+, rămâne una dintre cele mai 

ambițioase alianțe, cu un nivel ridicat de cooperare interuniversitară și o strategie pe termen 

lung, cu impact structural, sistemic și durabil. Ca urmare, în perioada 21-25 noiembrie, peste 100 

de participanți din cele opt instituții partenere EUt+, s-au reunit la Universitatea de Științe 

Aplicate din Darmstadt (h_da) pentru o serie de întâlniri, ateliere și paneluri, pentru a continua 

abordări transdisciplinare, programe europene flexibile și personalizate, pedagogii inovatoare și 

mobilitatea studenților și a personalului și mai ales, noua aplicație pentru apelul lansat de 

Comisia Europeană. Delegația Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) participantă la 

această întâlnire, a fost condusă de domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa și din ea au făcut  

parte coordonatorul EUt+ din partea UTCN, doamna Director Erasmus+ Prof.dr.ing. Cristina 

Câmpian, domnul Prof.dr.ing. Marius Purcar și reprezentanți ai pachetelor de lucru implicate în 

această întâlnire. 

 

 



 

 

 
 

 

În cadrul acestei săptămâni, Comitetul pentru Educație nou înființat, format din vicepreședinții 

partenerilor din consorțiu, a avut prima întâlnire și s-a concentrat pe programele comune 

planificate. În calitate de lider al pachetului de lucru 3 – Programe de învățământ comune, 

doamna Prof.dr.ing. Cristina Câmpian a prezentat activitățile din pachet, procesul de înființare 

pentru clusterele deja existente, pașii de urmat pentru armonizarea curriculei, Mobility Map 

și obiectivele pe termen lung. Ambiția alianței EUt+ în ceea ce privește educația, este Diploma 

Europeană Unică, care trebuie să răspundă mai multor cerințe europene, de la multilingvism la 

interdisciplinaritate, flexibilitate dar și rigoare academică, pedagogie inovativă și aliniere cu 

viitoarea piață a muncii. 

În cadrul clusterelor, au avut loc întâlniri pe clusterul Ingineria Mediului, în care sunt 

reprezentate toate cele opt universitati și care a continuat demersurile pentru întocmirea 

Mobility Map. Reprezentatul UTCN în acest cluster este domnul Conf.dr.ing Horațiu Vermeșan, 

care a participat în paralel și la noua activitate Green Offices, în care se organizează un set de 

măsuri prin care toate campusurile vor fi aliniate cerințelor europene referitoare la Green Deal și 

sustenabilitatea pe termen lung, inclusiv energia și protectia mediului. 

În cadrul clusterului Telecomunicații, în care UTCN a fost reprezentată de domnul Prof.dr.ing. 

Virgil Dobrota și Ș.l.dr.ing. Iustin Ivanciu, s-a lucrat la elaborarea documentului final Mobility 

Map și la o posibila armonizare a curriculei pentru accederea la diploma double sau triple 

degree . Echipa UTCN a prezentat o aplicatie în Visual Basic for Applications (VBA) care permite 

selectarea rapidă a disciplinelor din Mobility Map al întregului cluster de Telecomunicații, în 

funcție de semestru, Learning Outcomes și de oferta universității gazda,  atât pentru licență cât și 

pentru masterat.  

O altă întâlnire a avut loc în cadrul pachetului de lucru 1 - Management și coordonare, activitatea 

1.3 -  Managementul calității și indicatori-cheie de performanță,  reprezentat de domnul 

Prof.dr.ing. Mihai Dragomir, în care s-au definit planurile de calitate armonizate și s-au 

monitorizat indicatorii de performanță specifici fiecărei instituții, pentru faza actuala a 

proiectului. 

Tot în cadrul pachetului 1, activitatea 1.4 - Susținere în managementul proiectului, au fost 

discutate măsurile care pot susține cât mai bine echipa de management a proiectului, inclusiv 



 

 

 
 

 

prin prisma viitoarei aplicatii. În cadrul acestei activități, UTCN este reprezentată de secretar 

Erasmus+,  Codruța Rădescu. 

Ateliere de lucru au avut loc și în cadrul pachetului de lucru 7 1-2 – Comunicare, Branding și 

Identitate comună, în cadrul căruia au fost abordate posibilități de promovare ale institutelor de 

cercetare din cadrul EUt+ și au fost organizate două workshop-uri, primul având ca temă 

platforma Skyfish ( o aplicație de stocare a documentelor de promovare și comunicare comune 

pentru întregul consorțiu) și cel de-al doilea - EUt+ News Workshop, în care s-au stabilit liniile de 

ghidaj în procesul de promovare și publicare al evenimentelor, știrilor și rezultatelor din cadrul 

alianței. 

Pachetul de lucru 8, activitatea 8.6 - Politica Open Access și Open Science, a fost reprezentat de 

domnul Director al Biblotecii UTCN, Dan Colțea, care a avut întâlniri cu omologii săi de la 

Universitatea de Științe Aplicate din Dramstadt, în vederea alinierii la politicile comune privind 

publicarea lucrărilor și articolelor științifice, precum și modul de organizare al bibliotecii. 

Proiectul Eramus + KA2 AesThiCo, Aesthetics (of Care) and Ecology in Technological Education, 

dezvoltat in cadrul European Culture and Technology Laboratory, ECT Lab+, structură de 

cercetare a European University of Technology, EUt+, a avut cea de-a treia întâlnire 

transnațională a echipelor din cele opt universități ale alianței.  Pe perioada săptămânii 

internaționale, s-au purtat discuții despre viitoarele activități destinate publicului larg, activități 

care vor avea drept scop popularizarea conceptelor ‘Aesthetics of Care’ și ‘Circular Economy’ în 

educația tehnologică. În timpul sesiunilor de lucru s-a creat o primă formă a definiției 

conceputului ‘aesthetics of care’ pentru a susține activitățile următoare ale proiectului, dar și ale 

laboratorului de cercetare. Echipa UTCN, formată din Conf.dr.arh. Ioana Moldovan, Conf.dr.ing. 

Nicoleta Ilieș și Ș.l.dr.arh. Silivan Moldovan a susținut prezentări privind formatul și conținutul 

programului intensiv destinat studenților, precum și aspecte legate de conceptele de grijă si 

estetică a grijii, prezente în literatura de specialitate a domeniilor Arhitectură și Inginerie Civilă. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Echipa AesThiCo a lucrat și la următoarele evenimente, programate pentru prima jumătate a 

anului 2023, printre care Programul Intensiv de Studiu, destinat studenților din EUt+, organizat 

de către echipa UTCN care va avea loc la Universitatea de Tehnologie din Cipru. 

Cea mai importanta întâlnire a săptămânii a fost însă întâlnirea rectorilor,  la care a participat 

domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile Țopa, alături de reprezentanții principali EUt+ ai 

universităților partenere și membrii Secretariatului General.  

Principalul punct de discuție a fost legat de noua aplicatie EUt+, care are ca termen de depunere 

data de 31 ianuarie 2023 și include un posibil nou partener al consorțiului, definirea cât mai 

clară a principiilor de baza EUt+, prioritățile de scurtă și lungă durată în cadrul proiectului, 

probleme legate de politici interne și modalitatea operațională de scriere a proiectului. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Alte teme abordate au vizat  Comitetul de Educație, noile clustere dar și procedura de înfiintare a 

următoarelor două, respective Computer Science și Microelectronics. A fost discutat de asemenea 

și înființarea unui Comitet de Coordonare al Clusterelor (Cluster Coordination Committee).  

 


