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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – membră a European Network 

of Innovative High Education Institutions (ENIHEI) 

______________________________ 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a fost selectată din peste 5000 de instituții 

de învățământ superior din Europa să facă parte din rețeaua europeană a instituțiilor de 

învățământ superior inovatoare (European Network of Innovative High Education 

Institutions - ENIHEI).  Din această rețea fac parte 37 de universități, din care 28 au fost 

nominalizate de către statele membre ale UE iar 9 universități au fost selectate de către 

Comisia Europeană, din grupul alianțelor de tip Universități Europene 

(https://education.ec.europa.eu/node/2200).  

 

Constituirea acestei rețele a fost anunțată la primul Summit European pentru Educație și 

Cercetare, ce a avut loc în iunie 2022. ENIHEI constituie un forum pentru schimbul de 

cunoștințe, idei, experiențe și bune practici cu privire la modul în care învățământul 

superior promovează cultura inovației și stimulează creativitatea și antreprenoriatul. 

Rolul rețelei este de a sprijini sistemul european de învățământ superior, de a genera 

propuneri concrete și recomandări de acțiune specifice universităților pentru a face fața 

provocării reprezentate de dorință ca Europa să devină lider global în inovare. 

 

Coordonarea și organizarea rețelei ENIHEI este asigurată de către Universitatea din 

Salamanca, ce va găzdui, la începutul lunii septembrie, o primă întâlnire a 

reprezentanților universităților membre cu D-na Mariya Gabriel - Comisarul European 

pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret. Raportul rețelei,  ce va servi drept 

bază pentru lucrările viitoare ale Comisiei Europene și statelor membre ale UE, va fi 

prezentat la sfârșitul acestui an, cu ocazia Summit-ului Educației și a Summit-ului 

Consiliului European pentru Inovare. 

 

Instituțiile de învățământ superior au o poziție unică la intersecția dintre educație, 

cercetare și inovare, având un rol esențial în definirea Spațiului European al Educației și 

a Spațiului European al Cercetării. Calitatea de membru a UTCN în European Network of 

Innovative High Education Institutions constituie o onoare dar și o responsabilitate 

majoră în implementarea strategiei europene pentru universități și a agendei europene 

pentru inovare. 

 

                                                  


