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UTCN a participat la Conferința și Expoziția Asociației Europene pentru 

Educație Internațională EAIE 2022 de la Barcelona 

 

 

În perioada 13 – 16 septembrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a făcut parte din 

cele 34 de universități care au reprezentat România la Conferința și Expoziția Asociației Europene 

pentru Educație Internațională - EAIE 2022 (https://www.eaie.org/barcelona.html), de la 

Barcelona, cu un stand național sub deviza "Study in Romania". La acest eveniment au participat 

peste 6.300 de persoane, reprezentând 90 de țări.  

În cadrul conferinței, au fost organizate 240 de sesiuni de specialitate, workshop-uri, prezentări de 

universități și campusuri, evenimente de networking. Principalele teme abordate în cadrul 

conferinței au fost: ghidare și consiliere, marketing și recrutare, echitate, diversitate și incluziune 

în activități specifice internaționalizării, internaționalizarea curriculei, internaționalizare acasă, 

angajabilitate, mobilități, școli de vară, competențe interculturale, servicii specifice 

internaționalizării, programe comune, universități europene și altele. 

Expoziția EAIE 2022 a reunit în cele 213 standuri, universități și consorții de universități, agenții 

guvernamentale, organizații ce oferă servicii pentru studenți și universități, agenții de recrutare și 

agenții organizatoare de târguri educaționale, etc. 

Participarea a fost inițiativa Consiliului National al Rectorilor din România (CNR), iar principalele 

obiective ale reprezentanților învățământului superior românesc au fost stabilirea de noi 

parteneriate pentru proiecte educaționale și de cercetare științifică, precum și creșterea vizibilității 

și atractivității României ca destinație de studii universitare. Reprezentantul UTCN, domnul 

Prorector Relații Internaționale, Prof.dr.ing. Dan Mândru, a avut în această perioadă, întâlniri cu 

reprezentanți ai celorlalte universități participante, întâlniri ce au consolidat parteneriatele existente 

și au deschis noi colaborări la nivel internațional.  

De remarcat faptul ca la această ediție, UTCN a fost participant și la standul Universității Europene 

de Tehnologie EUt+, alături de celelalte șapte universități membre ale alianței.   

Conferința și Expoziția Anuală EAIE constituie în prezent cel mai important eveniment profesional 

organizat în Europa, în domeniul internaționalizării învățământului superior. 
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