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Studenții UTCN au participat la școala de iarnă organizată 

 în Jyvaskyla (Finlanda) 

 

______________________________ 

În perioada 24 – 28 ianuarie 2022,  16 studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 

de la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, au 

participat la școala de iarnă organizată în format hibrid la Universitatea de Științe 

Aplicate JAMK, din Jyvaskyla, Finlanda.  

Școala de iarnă a fost organizată în cadrul proiectului Processing Complexity with 

Emotional, Sensorial and Spiritual capacities (ProCESS), un proiect Erasmus+ Knowledge 

Alliances, implementat în perioada 2021-2023 și coordonat de Universitatea Catolică din 

Lyon. La eveniment au participat în total 63 de studenți de la universitățile partenere în 

proiect: Universitatea Catolică Lyon (Franța), Universitatea de Științe Aplicate JAMK 

(Finlanda), Universitatea de Business, Artă și Tehnologie RISEBA (Letonia) și 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România).  
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Pe parcursul primului an de implementare în cadrul UTCN, proiectul a implicat 16 

studenți de la specializările de licență Inginerie Economică Industrială (IEI, anii 3 și 4), 

master Management și Inginerie în Afaceri (MIA, anul 2) și master Antreprenoriat (AT, 

anul 2). Activitatea studenților implicați în proiect s-a derulat în perioada 27.09.2021 – 

13.02.2022, pe baza unor contracte de colaborare.  

În cadrul proiectului studenții au fost implicați în rezolvarea a patru studii de caz 

complexe din domeniul managerial, propuse de către companiile partenere în proiect: 

Sanofi (Franța), De KLAUSEN (România), Mediatalo Keskisuomalainen (Finlanda) și 

Latvijas Pasts (Letonia). La finalul activității, fiecare echipă formată din patru studenți a 

pregătit un raport privind rezolvarea studiului de caz alocat, care a cuprins soluții 

inovative generate prin utilizarea abilităților SES (senzoriale, emoționale și spirituale). 

Toți studenții implicați au primit un certificat care atestă participarea în proiect și 

recunoașterea unor credite ECTS aferente activității de practică.  

   

Pentru studiul de caz propus de compania Sanofi (Franța) au lucrat în echipă Denisa-

Lenuța CIULEAN, Paula OROS, Cristian-Daniel COTORA și Vlad Ioan LAZĂR, studenți la 

specializarea Inginerie Economică Industrială – anii 3 și 4.  

Din echipa care a rezolvat studiul de caz propus de compania De KLAUSEN (România) au 

făcut parte Andra-Larisa MOCAN, Maria-Antoaneta PICIU, Iuliana-Cristiana DĂNGULEA și 

David ANDREI, studenți la specializarea Inginerie Economică Industrială – anii 3 și 4.  
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Pentru studiul de caz propus de compania Mediatalo Keskisuomalainen (Finlanda) au 

lucrat în echipă Ioana Rebeca CIORTEA (anul 4 IEI), Karola IMRE (anul 2 master MIA), 

Cristian-Radu HANGEA și Silviu-Samuel SABĂU (anul 2, master AT).  

Echipa care a rezolvat studiul de caz propus de compania Latvijas Pasts (Letonia) a fost 

formată din Alina Denisa BALTAG (anul 4 IEI), Ioana Valeria TOMOIOAGA (anul 4 IEI), 

Lavinia-Manuela MĂTIEȘ și Călin George FAJA (anul 2 master MIA). 
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Pe parcursul proiectului, studenții UTCN au lucrat sub coordonarea permanentă a 

antrenorului academic (academic coach) Conf. dr. ing. ec. Adriana Sava. De asemenea, 

studenții au participat la șase workshop-uri SES (senzoriale, emoționale și spirituale), 

susținute de trainerii SES implicați în proiect, cadre didactice din cadrul UTCN: Conf. dr. 

ing. Simona Noveanu, Conf. dr. ing. Sorin Șuteu și Ș.l. dr. ing. teol. Remus Lungu.  

Mai multe detalii despre implementarea proiectului se găsesc pe site-ul 

https://processproject.eu/ și pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/ProCESSProjectEU/. 

Contact: 

     Conf. dr. ing. Violeta Firescu, Coordonator proiect UTCN  

     Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România  

     violeta.firescu@mis.utcluj.ro  
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