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O nouă întâlnire de lucru între reprezentanții EUt+ a avut loc la 

Sozopol, Bulgaria 

______________________________ 

 

În perioada 21-24 iunie, 60 de reprezentanți ai Universității Europene de Tehnologie/  

European University of Technology EUt+, s-au întâlnit la Sozopol, Bulgaria, la 

Universitatea Tehnică din Sofia (TUS). Deschiderea oficială a avut loc miercuri, 22 iunie 

și a fost prezentată de Prof. ing. Lyubomir Dimitrov, coordonatorul proiectului TU – Sofia. 

Rectorul TU – Sofia, Prof. Ing. Ivan Kralov a urat bun venit invitaților și a susținut o 

prezentare despre universitatea gazdă. Participanților li s-au alăturat și oficialități ale 

orașului Sozopol.  

Întâlnirile s-au organizat în format hibrid, pe grupurile de lucru 3.4 , 2.1 , 6.3, 7.4, dar și 

în cadrul proiectului  Swaff Extras  pe pachetul TX2.2, respectiv în cadrul proiectului INNO 

EUt+. Fiecare zi de lucru s-a încheiat cu întâlnirile Comitetului Director care coordonează 

activitățile din cadrul consorțiului. 

În cadrul laboratorului comun pentru cercetare pedagogică și învățare centrată pe 

student, activitatea pachetului 3.4, s-a stabilit structura și organizarea viitorului 

European Research Institute.  

 Pachetul de lucru 2.1 s-a concentrat pe livrabilul Mobility Friendly Plan,  în care se 

definesc metodologia, obiectivele, un sumar de „bune practici”, precum și adaptabilitatea 

la fiecare dintre campus-urile EUt+. 

În cadru pachetului 6.3, a fost organizată o școala de vară on-line.  

Grupul de lucru 7.4 a sintetizat acordurile  EUt+ cu mediul economic  care vor susține 

diverse activități pentru studenți și cadre didactice, cum ar fi stagii de practică, conferințe, 

dar și identificarea de teme pentru proiectele de diplomă și tezele de disertație, ancorate 

în subiecte actuale, de interes pentrucompanii. 
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Reuniunea de la Sozopol se înscrie în rândul acțiunilor menite să aducă mai aproape 

reprezentanții universităților partenere ale alianței EUt+, în vederea unei colaborări cât 

mai fructuoase pe termen lung, ceea ce reprezintă unul dintre dezideratele acestui proiect 

european de anvergură. 
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