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UTCN  a participat la Târgurile  

International Education Fairs Vietnam  

     

La sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca (UTCN) a participat la târgurile educaționale  care au avut loc în Vietnam – 

International Education Fairs. Delegația care reprezintă universitatea noastră a fost 

condusă de domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa, alături de doamna Director Birou 

Erasmus+, Prof.dr.ing. Cristina Câmpian și doamna Ș.l.dr.ing. Maria Pop, din cadrul 

Facultății de Construcții. 

Târgurile internaționale de educație Vietnam 2022 s-au desfășurat în orașele Ho Chi Minh  

și Hanoi și au oferit acces la una dintre cele mai ofertante piețe pentru recrutarea 

studenților din Asia de Sud-Est. 

Față în față cu mii de viitori studenți care caută activ oportunități de studiu în străinătate, 

reprezentanții universității noastre au promovat, pe parcursul acestor manifestări, 

programele de studii de licență și masterat, cele de doctorat, programul An pregătitor de 

limba română, precum și condițiile de admitere, modalitățile de obținere a statutului de 

bursier al statului român, facilitățile și baza materială de care dispune universitatea 

noastră. 

În agenda evenimentelor s-a înscris o întâlnire cu Excelența Sa Doamna Cristina Romilă - 

Ambasador al României în Vietnam.  Cu această ocazie s-au discutat posibilitățile de  

extindere și intensificare a colaborărilor dintre universitățile din România și 

universitățile din Vietnam precum și posibilitatea creșterii numărului de studenți 

vietnamezi care să studieze la universitățile din țara noastră. 

Un moment aparte în cadrul acestor zile a fost întâlnirea delegației UTCN cu foști 

absolvenți vietnamezi ai Facultății de Construcții din cadrul universității noastre, cărora 

domnul rector, în prezența Excelenței Sale Doamna Cristina Romilă - Ambasador al 

României în Vietnam, le-a oferit diplome de excelență, în semn de recunoștință și 

apreciere pentru asumarea rolului de absolvent ambasador în susținerea relațiilor 
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academice dintre România și Vietnam, apartenența la comunitatea internațională 

ALUMNI a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, multiculturalitatea și mesajul pro-

românesc purtat de-a lungul anilor cu prețuire și încredere. 

Sub emblema Study in Romania, UTCN a fost prezentă la târgurile din Vietnam alături de 

alte 23 de universități din România și multe alte universități din Europa, Statele Unite, 

Canada, China, etc. 
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