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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener în
Proiectul European SALEEM

În 12 decembrie 2017, la Rabat, în Maroc, a avut loc lansarea proiectului European
SALEEM (Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb).
Proiectul este coordonat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și co-finanțat de
programul Erasmus + al Uniunii Europene. Cu o valoare de 750 000 euro, proiectul este
implementat de către un consorțiu de 14 parteneri provenind din 5 țări (Maroc, Tunisia,
Franța, Belgia, România) și este susținut de către 18 parteneri asociați. Perioada de
implementare este de 3 ani.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este singura universitate din România implicată
în acest proiect alături de alte universități prestigioase din țările francofone partenere –
Universitatea din Cassablanca, Universitatea Mohammed V din Rabat, Universitatea din
Carthagina, Universitatea Jean Moulin din Franța, Universitatea Mons din Belgia.
Instituțiilor de învățământ superior li se alătură ministere, agenții de antreprenoriat,
centre culturale și alte organisme antreprenoriale reprezentantive.
Lansarea proiectului a avut loc în prezența domnului Khalid Smadi, secretar de stat
pentru Învățământul Superior și Cercetarea Stiințifică din Maroc, domnului Slim
Khalbous, ministrul pentru Învățământul Superior Științific și Cercetare din Tunisia,
domnului Victor Iliescu, Director General al Ministerului Educaţiei Naționale din
România, domnului Rector Jean Paul de Gaudemar (AUF), alături de o serie de delegați
universitari din Maroc, Tunisia, Belgia, Franța și România – reprezentată de UTCN prin
domnul Prof. dr. ing. Dan Mândru, Prorector Relații Internaționale, Prof.dr.ing. Vasile
Soporan - Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului și Prof.dr.ing. Romulus
Terebeș, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
Obiectivul proiectul este crearea unui sistem național de studenți - antreprenori în
cadrul sistemelor de învățământ superior din Maroc și Tunisia, care să stimuleze spiritul
antreprenorial și să permită integrarea unui proiect de creație și dezvoltare a afacerilor
pe parcursul studiilor universitare. În vederea susținerii acestui demers, vor fi creați
poli de sprijin în instituțiile de învățământ superior, după modelele celor mai bune
practici dezvoltate în Franța, Belgia și România.
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