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Școala de vară de limbă română, cultură și civilizație 

Universitatea și mediul său: oportunități și provocări pentru studenții 

internaționali 

         

 

În perioada 19 – 23 septembrie, studenții internaționali care studiază în limba română la 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), au putut participa la Școala de vară de 

limbă română, cultură și civilizație cu tema: Universitatea și mediul său: oportunități și 

provocări pentru studenții internaționali. Organizată în cadrul proiectului FDI 

“International@UTCN-dezvoltarea dimensiunii internaționale a Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca”, școala de vară a avut ca obiective: 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română 

 Dezvoltarea competențelor interculturale și de comunicare interculturală 

 Cunoașterea și înțelegerea mediului social, cultural și natural în care universitatea 

își desfășoară activitatea  

 Conștientizarea oportunităților și provocărilor personale și profesionale pe care 

le au studenții internaționali din România/UTCN. 

În deschiderea săptămânii, domnul Prof.dr.arh. Șerban Țigănaș, Decan al Facultății de 

Arhitectură și Urbanism, a susținut prezentarea ”Să vorbim limba română prin 

arhitectură, programul școlii de vară fiind coordonat de doamna Conf.dr. Sonia Munteanu, 

din cadrul Departamentului de Limbi străine, cu sprijinul doamnei Conf.dr. Angela 

Căpraru. 

Programul a cuprins activități de învățare interactive, vizită la Muzeul de Istorie al 

Transilvaniei, excursii și dezbateri care au contribuit la dezvoltarea competențelor de 

comunicare în limba română a studenților noștri, la dezvoltarea competențelor de 

comunicare și socializare interculturală, în încercarea de a-i integra activ în viața 

comunității academice UTCN, pentru a înțelege mediul social, cultural și natural în care 

universitatea își desfășoară activitatea și în care ei își construiesc o carieră în inginerie. 
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De asemenea, studenții au avut parte de o sesiune de lucru și consiliere cu doamna 

psiholog Irina Cohuț, din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. 

Săptămâna s-a încheiat cu evaluarea studenților implicați și înmânarea, în cadru festiv, a 

diplomelor care atestă participarea activă la școala de vară. 

Toate aceste activități fac parte din strategia de internaționalizare a universității, în 

cadrul căreia, studenții internaționali reprezintă un factor de modelare a culturii 

organizaționale deschise spre interacțiunea globală.  
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