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Reuniunea EUt+ de la Sofia, în avangarda noii inițiative a Universității 

Europene de Tehnologie 

     

  

 

Anul 2023 a debutat pentru Universitatea Europeană de Tehnologie/European 

University of Technology EUt+, cu întâlnirea găzduită de  Universitatea Tehnică din Sofia, 

unde s-au reunit peste 80 de participanți ai celor opt universități partenere EUt+. 

Delegația universității noastre a fost condusă de domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile Țopa 

și din ea au făcut parte doamna Prorector Prof.dr.ing. Daniela Popescu, doamna 

Prof.dr.ing. Cristina Câmpian, director și coordonator al proiectului EUt+ din partea 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Prof.dr.ing. Marius Purcar și reprezentanți 

ai pachetelor de lucru implicate în această întâlnire. 

Săptămâna de la Sofia a reprezentat un moment deosebit de important în evoluția alianței 

EUt+ fiind ultima întâlnire înainte de depunerea celei de-a doua etape a inițiativei EUt+, 

la Comisia Europeană , care va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie. 

Punctul central în cadrul agendei de lucru l-a constituit întâlnirea dintre Comisarul 

European pentru Inovare, Cercetare științifică, Cultură, Educație și Tineret, Mariya 

Gabriel cu reprezentanții Comitetului de Conducere al alianței EUt+. Întâlnirea a avut loc 

în cea de-a treia zi a săptămânii de lucru, care a debutat cu reuniunea rectorilor unde s-a 

discutat pregătirea documentelor de aplicare pentru următoarea etapă de finanțare și au 

fost pregătire pentru a fi semnate două documente Open Research Statement și Agreement 

for EUt + Graduate Research School.  
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Momentul cheie al zilei a fost semnarea unui memorandum de către rectorii tuturor 

universităților EUt+, despre rezultatele de succes ale alianței și obiectivele viitoare. 
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În cadrul întâlnirii, Comisarul European Mariya Gabriel, a subliniat că anul 2023 a fost 

declarat de Uniunea Europeană drept anul competențelor, iar în acest cadru, 

universitățile joacă un rol deosebit de important prin aplicarea noilor cunoștințe și 

competențe, contribuind la creșterea competitivității economiilor și la prosperitatea 

societății. În acest sens, alianțele universitare europene, precum Universitatea Europeană 

de Tehnologie EUt+, reprezintă resorturi capabile de o dinamică semnificativă. Sprijinul 

pentru tinerii cercetători este, de asemenea, o prioritate pentru Comisia Europeană. 

Mariya Gabriel a anunțat că a fost creată o rețea europeană de universități inovatoare, 

care include 37 de universități, între care două dintre universitățile Universității 

Europene de Tehnologie EUt+ - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Universitatea 

Tehnică din Riga.  

Întâlnirea s-a încheiat cu exprimarea dorinței reciproce de menținere a dialogului activ și 

a cooperării între Comisia Europeană și Universitatea Europeană de Tehnologie EUt+. 
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Programul săptămânii a cuprins întâlniri în cadrul pachetelor de lucru ce vizează: 

Managementul și coordonarea, Incluziune și desfășurare, Curriculum comun în spațiul 

educațional, Structurarea și implicarea în cercetare și dezvoltare, Mobilitate,  

Infrastructură integrată, Identitate comună, Sustenabilitatea și diseminarea 

cunoștințelor academice. 

Studenții de la universitățile partenere vor avea ocazia să obțină tot ce e mai bun în cadrul 

schimburilor și mobilităților academice. Acest lucru îi va face mai competitivi pe piața 

muncii, întrucât vor avea o viziune largă atât în ceea ce privește sistemele educaționale 

individuale, cât și cele mai recente tendințe în economiile europene și globale. 

 

În avangarda noului apel lansat în cadrul inițiativei ”Universități Europene”,  

Universitatea Europeană de Tehnologie/European University of Technology EUt+, 

rămâne una dintre cele mai ambițioase alianțe, cu un nivel ridicat de cooperare 

interuniversitară și o strategie pe termen lung, cu impact structural, sistemic și durabil. 

 


