
 

 

 
 

 

 

Săptămâna EUt+ de la Troyes, 

26 – 30 septembrie 

           
 

 

În perioada 26 – 30 septembrie, Universitatea de Tehnologie din Troyes (UTT), în calitate de 

coordonator al proiectului Universitatea Europeană de Tehnologie/European University of 

Technology EUt+, a găzduit o nouă întâlnire de lucru menită să accelereze dezvoltarea noilor 

metode și orientări necesare pentru construirea EUt+. 

Peste 100 de reprezentanți ai celor 8 universități partenere s-au reunit pentru a dezbate 

mobilitatea studenților și a personalului, pentru a urmări convergența transformatoare a 

educației și cercetării către o diplomă europeană unică și, nu în ultimul rând, pentru a consolida 

pârghiile de comunicare în interiorul consorțiului. 

Delegația Universității Tehnice din Cluj-Napoca condusă de domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile 

Țopa, a fost una numeroasă, alcătuită din reprezentanți ai pachetelor de lucru 1, 3, 4, 7, alături de 

cei care fac parte din institutele europene de cercetare EUt+ Data Science Lab și Laboratorul 

European de Acțiune Pedagogică - Cercetare și Învățare ELaRA. Săptămâna de la Troyes a fost 

una în care membrii echipei UTCN, au inițiat și coordonat mai multe activități de succes, funcție 

de pachetele de lucru aferente, iar studenții universității noastre au participat la un schimb 

valoros în cadrul atelierelor de lucru organizate. 

După o sesiune introductivă în limba franceză și o reuniune a Comitetului Director de luni, 26 

septembrie, săptămâna de la Troyes a fost inaugurată marți, 27 septembrie 2022, în amfiteatrul 

Philippe Adnot al UTT, de noul președinte al UTT, Prof.dr.ing. Christophe Collet, alături de 

Secretarul General al EUt+, Timothée Toury, care a prezentat stadiul implementării proiectului,  

progresul și perspectivele viitoare ale acestuia în context european. La deschidere a luat parte și 

domnul Philippe Pichery, Președintele Comitetului Director din Regiunea Aube.  

  

Ateliere de lucru 

 

Programul săptămânii a cuprins ateliere de lucru la care au participat profesori, cercetători, 

personal administrativ, doctoranzi și studenți. 

În cadrul Pachetului de lucru 1 - Management și coordonare – au avut loc: 



 

 

 
 

 

o Reuniunea de lucru a managerilor de proiect EUt+ ai fiecărei instituții pentru a face schimb de 

bune practici, pentru a stabili, monitoriza și îmbunătăți instrumentele de management de proiect 

puse la dispoziție tuturor partenerilor; 

o Workshop-uri privind îmbunătățirea generală a calității în conformitate cu orientările 

europene (ESG, EURAXESS...) 

o Consiliul de conducere, format din studenți și personal, a analizat implicarea studenților în 

guvernanța EUt+ și percepția lor despre un semestru de mobilitate într-un campus partener. 

Studenții au fost invitați să participe la dezbaterile atelierelor ELARA și Data Science Institute.  

 

”Constructing  EUt+ Degrees in Engineering” 

 

Reprezentanții Pachetului de lucru 3 - Curricula comună în Europa – au discutat despre Diploma 

Europeană și diferitele programe EUt+ care au început în acest semestru (Rețele și 

Telecomunicații/ Inginerie Civilă/ Inginerie Industrială) și despre cele viitoare care se vor 

deschide treptat. În zilele de 27 si 28 septembrie, a fost organizat un master class intitulat 

”Constructing  EUt+ Degrees in Engineering”, urmat de întâlniri pe clustere în zilele următoare, 

activitate coordonată de echipa UTCN, cu colaborarea partenerilor francezi, membri în acest 

grup de lucru. Scopul organizării acestui master class a fost de a avea o viziune mai clară asupra 

cadrului european al reglementarilor europene în domeniul ingineriei și aplicarea acestuia în 

contextul EUt+, de a crea o viziune și înțelegere comune asupra pașilor necesari care vor 

conduce la Diploma Europeana EUt+, precum și definirea conceptelor cheie, scopul fiind o mai 

buna armonizare a programelor de licență și masterat. Interesul pentru această activitate a fost 

foarte mare, 67  de cadre didactice, studenți și staff, de la toate cele 8 universități, au participat  

la acest master class, propus și coordonat de Directorul EUt+ din partea UTCN și lider al 

pachetului 3, doamna Prof.dr.ing. Cristina Câmpian.  Domnia sa a prezentat viziunea EUt+ în 

construcția noii diplome europene, urmată de prezentările susținute de Secretarul General al 

EUt+, domnul Conf.dr.ing. Timothée Tourry. A doua zi a întâlnirii a fost organizată sub forma 

unor  workshop-uri, pe patru echipe diferite, care au abordat definirea mai exactă a rezultatelor 

învățării  bazate pe competențele absolventului EUt+. Feed-back-ul a fost unul foarte pozitiv, 

participanții s-au implicat, au colaborat și apreciat tematica abordată. 

Pachetul de lucru 4 - Echipe de creare a cunoștințelor pentru a structura și a implica cercetarea și 

dezvoltarea EUt+, a abordat modul în care cercetarea va fi structurată în EUt+. Pe parcursul celor 



 

 

 
 

 

două zile alocate activităților din acest pachet de lucru, s-au evaluat stadiile aplicațiilor pentru 

laboratoarele/institutele comune de cercetare, s-au agreat criteriile de evaluare a institutelor 

comune de cercetare și s-a aprobat acordul de constituire a Școlii de Cercetare EUt+ (EUt+ 

Graduate Research School). Echipa UTCN implicată în acest pachet a prezentat o nouă inițiativă 

de institut comun de cercetare EUt+ Microelectronics Research Institute, care vine în completarea 

celor patru institute comune de cercetare agreate deja in proiect: Sustainability LAB, EUTINN, 

ECT LAB și DATA SCIENCE.  

Pachetul de lucru 7 - O identitate unică pentru extinderea globală – și-a centralizat dezbaterile pe  

strategia și instrumentele de comunicare menite să construiască și să dezvolte comunitatea de 

studenți ambasadori EUt+, sentimentul de apartenență al acestora la familia EUt+ și 

transmiterea mai departe a spiritului acestei comunități multiculturale și multilingvistice.  

 
ELaRa Summer School Education and Technology  

Traditions and Challenges, Emergent Approaches, Futures Directions 

 
În cadrul ELaRA, a avut loc prima școală de vară, cu mese rotunde și prezentări, pe tema Educație 

și Tehnologie. Participanții, cadre didactice și studenți, au creat împreună un spațiu de discuții 

armonizat de incluziunea tuturor opiniilor, a diversității multiculturale, a respectului 

competențelor și autenticității personale. Subiectele abordate au inclus: schimbarea rolurilor de 

profesor - student – cercetător și importanța acestei abordări în educație, utilizarea în pedagogie 

a unor elemente lingvistice specifice de impact,  predare  axată pe învățare activă și metode 

practice, tehnologii cloud și VR (Virtual Reality) în procesul învățării, cercetare calitativă și 

utilizare de instrumente digitale dedicate, aspecte privind extinderea competențelor pedagogice 

ale personalului academic, sesiuni de brainstorming pentru identificarea celor mai bune direcții 

de cercetare viitoare. În cadrul panelurilor dedicate tradițiilor pedagogice și viitorului educației, 

studenții si profesorii au dezbătut și definit o viziune comună privind viitorul educației în 

contextul EUt+, cu valențe de transdisciplinaritate, incluziune, echitate și educație sustenabilă, în 

contextul utilizării tehnologiilor emergente. Toate aceste elemente au conturat o nouă viziune 

pedagogică, specifică laboratorului ELaRA: pedagogia circulară. Acest nou concept inovativ 

elaborat în cadrul ELaRA, este rezultatul schimbului de cunoștințe și experiență a membrilor 

laboratorului comun de cercetare în domeniul Pedagogie și a învățării centrate pe student, cu 

reprezentanți din toate cele 8 universități membre EUt+. 

 



 

 

 
 

 

 

Întâlnirea rectorilor EUt+ și a Comitetului Director 

 

Joi, 29 septembrie, în prima parte a zilei a avut loc întâlnirea rectorilor EUt+, respectiv a 

Comitetului Director  EUt+, în cea de-a doua parte a zilei. Au fost discutate principalele orientări 

pentru dezvoltarea ulterioară a inițiativei EUt+ și s-a realizat un bilanț al săptămânii de lucru de 

la Troyes. În cadrul Comitetului Director EUt+, studenții au prezentat într-un document scris, 

așteptările pe care le au în procesul de transformare care are loc în cadrul campusului european 

EUt+.  

Interesați de stadiul și evoluția proiectului EUt+, jurnaliștii de la publicația pariziană News Tank, 

l-au intervievat pe domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa care a subliniat importanța 

apartenenței la un astfel de consorțiu prin prisma mobilităților și a programelor de schimb 

pentru întreaga comunitate academică implicată și a declarat: ”Astăzi în Europa există 42 de 

alianțe de tip Universități Europene, în România, 12 universități fac parte din astfel de alianțe, însă, 

atât la nivel național cât și european, European University of Technology EUt+ este apreciată ca 

fiind una dintre cele mai ambițioase, prin viziunea și scopul său, acela de a deveni o singură 

universitate europeană de tehnologie”. 

 

După 2 ani de colaborare și muncă în echipă, cele opt universități partenere își propun să creeze 

un nou tip de universitate care să fie incluzivă și să transforme fundamental calitatea, 

performanța și eficiența învățământului superior în domeniul tehnologiei. Cu un campus de 

100.000 de studenți, 7.000 de profesori și 5.000 de personal administrativ și tehnic, EUt+ 

promovează o viziune etică a tehnologiei și îmbrățișează valorile europene, oferind soluții 

eficiente la provocările de integrare și sustenabilitate care traversează teritoriile sale.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


