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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dezvoltă colaborarea 

cu Republica Coreea 

______________________________ 

 

Începutul acestui an universitar a fost marcat de o serie de evenimente ce constituie un 

prim rezultat în urma semnării în anul 2020 de către Dl. Rector Prof. Dr. Ing. Vasile ŢOPA, 

şi de Dl. Preşedinte Dr. Soobok KIM, a unui Memorandum de Colaborare între 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Dankook din Seoul. 

Activitățile inițiate şi desfășurate s-au realizat sub auspiciile de colaborare şi dezvoltare 

în Inginerie şi Management, şi au început cu ocazia Conferinței Internaționale RMEE2022 

– „Management Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic Reality” (22-24 

Septembrie), când s-a inaugurat TBM – Transylvania Business Meeting, eveniment unde 

au fost invitate şi au participat firme românești, din Belgia, Italia şi Germania ce activează 

în regiunea transilvană, dar şi institute de cercetare şi 17 firme din Republica Coreea. 

 

 

Cu această ocazie a fost semnat un nou Memorandum de Colaborare între Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca şi GEI - Green Energy Institut din Coreea, ca urmare a 

dezvoltărilor de implementare a acordului de colaborare FTA (Free Trade Agreement) 

dintre EU şi Coreea. 
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În luna noiembrie 2022 s-a dat curs invitaţiei Universităţii Dankook, ca Dl. Prof. Dr. Ing. 

Adrian PÎSLĂ, să susţină o serie de prelegeri despre realizările şi potențialul Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca în domeniul Inginerie şi Management şi mediul de afaceri din 

Transilvania, cu scopul de a atrage viitori studenți masteranzi și doctoranzi şi de a iniția 

noi proiecte de colaborare pe diverse planuri şi tematici. 

La aceste prelegeri au participat studenţi de la liniile de studii internaţionale, conducerea 

şi membrii Departamentului de Relații Internaționale Academice și de Cercetare, toţi 

membrii Departamentului de Business International, Conducerea Facultății de Business 

şi membrii ai corpului profesoral al acestei facultăţi, reprezentanți ai mediului Industrial 

şi din institute de cercetare. 

 

 

Prelegerile au fost continuate de fiecare dată de discuții individuale cu cadre didactice şi 

studenți, la care pe lângă studenţii coreeni au participat şi studenți din Asia, Europa, 

Canada și SUA. Un eveniment special a constat în invitarea de a participa la evenimentul 
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organizat de studenți „International Business Night”, unde s-a primit premiul pentru cea 

mai interesantă prezentare. 

 

 

O atenție deosebită s-a acordat promovării puținilor studenți români care studiază în 

diferite universități din Seoul, dar care au meritul să se claseze în Top 10 al grupelor lor 

de studii. 

Cu această ocazie s-au discutat posibilitățile de extindere și intensificare a colaborărilor 

dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și universități din Asia cu instaurarea unor 

schimburi academice de studenți și cadre didactice, precum și posibilitatea creșterii 

numărului de proiecte de cercetare în colaborare directă cu firme coreene sau în forme 

de parteneriat public-privat. 

 


