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O nouă întâlnire de lucru în cadrul alianței EUt+ a avut loc la 

Universitatea Tehnică din Riga, Letonia 

       

 

În săptămâna celei de-a 160-a aniversări a Universității Tehnice din Riga (RTU), 100 de 

reprezentanți ai  Universității Europene de Tehnologie (EUt +) s-au  întâlnit pentru prima 

dată la Riga. În cadrul întâlnirii, universitățile partenere au discutat aspecte legate de 

mobilitatea studenților, dezvoltarea curriculumului, cooperarea universitară cu 

industria, precum și teme legate de etica în domeniul inovației. 

 

În cadrul pachetelor de lucru, au fost abordate conținutul noilor programe de studii și 

dezvoltarea unei diplome europene unice. Până în prezent, au fost dezvoltate cinci 

clustere tematice - Inginerie civilă, Telecomunicații, Inginerie industrială, Inginerie 
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mecanică și Arhitectură. În cadrul acestora, programele de studii se bazează pe 

competențe transversale, colaborare cu industria, crearea de hărți de mobilitate a 

studenților, etică, principii incluzive, dimensiune socială și durabilitate. Reuniunea de 

lucru devenită deja tradițională în cadrul alianței, a cuprins de această dată și aniversarea 

a 160 de ani pentru Universitatea Tehnică din Riga (RTU), un moment istoric care a fost 

marcat în Mežaparks. Participanții au sărbătorit alături de corpul academic al RTU prin 

tradiționala absolvire a studenților din anii terminali, un concert festiv și o expoziție de 

produse și prototipuri dezvoltate de cercetătorii și studenții RTU. 

Săptămâna de la Riga a reunit și membrii proiectului InnoEUt+ - un proiect care 

urmărește îmbunătățirea capacității de inovare și antreprenoriat a noii alianțe 

universitare europene.  Prima lor activitate a fost Dirty Prototyping Session, cu Tom 

Murnikeds de la Design Factory a RTU (Riga Technical University). Fiecare echipă de 

studenți, de la fiecare dintre cele opt universități, a prezentat proiectul de start-up într-o 

competiție EUt+ la sesiunea Demo. Studenții participanți au fost implicați într-o discuție 

despre Inovația etică și responsabilă care a avut loc în Campusul Kipsala a RTU. 
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Delegația Universității Tehnice din Cluj-Napoca a cuprins reprezentanți ai pachetelor de  

de lucru: 

 2 – incluziune și integrare 

 3 – programe de învățământ 

 4 – echipe de creare a cunoștințelor pentru a structura și implica cercetarea și 

dezvoltarea EUt+ 

 5 – mobilități 

 8 – sustenabilitate și diseminare. 
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