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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – partener la Salonul de 

Instrumente Pedagogice Digitale în cadrul evenimentului TechFEST 

          

 

 În perioada 3 – 4 noiembrie 2017, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) 

a găzduit o parte din evenimentele care au avut loc în cadrul Salonului de Instrumente 

Pedagogice Digitale, în calitate de partener alături de Institutul Francez din România. 

 Conferința cu titlul ”Tranziția cu succes spre digital/Réussir la transition 

numérique”  și ”Hackhatonul pedagogic” au fost două din cele trei manifestări prevăzute 

în agenda salonului care s-au desfășurat în spațiile Facultății de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia Informației, respectiv amfiteatrul 359 și sala E04, vineri, 

3 noiembrie și sâmbătă,  4 noiembrie 2017. 

 Conferința a reunit mai bine de 130 de participanți din învățământul 

preuniversitar și universitar, studenți, reprezentanți ai conducerii UTCN precum și ai 

mediului economic și de afaceri. La deschiderea conferinței au prezenți Prof. Dr.ing. Dan 

Silviu MÂNDRU – Prorector Relații Internaționale UTCN, Xavier LEROUX – Director 

delegat al Institului Francez la Cluj-Napoca, Mohamed KETATA - Director Regional al 

Agenției Universitare a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală. Conferința a fost 

susținută de domnul Mikaël DEGEER, inginer informatician și psihopedagog belgian, 

specializat în tehnologia informației și comunicării în educație (TICE).  În cadrul 

conferinței a avut loc dezbaterea pe tema Adaptarea la lumea digitală: aceleași abordări 

pentru întreprinderi și educație, moderată de domnii Pascal FESNEAU -  consul onorific 

al Franței la Cluj-Napoca și Jean-Philippe BICHAUD  - expert tehnic internațional pentru 

învățământul profesional, Institutul Francez din România. Tema abordată a permis 

dialogul între reprezentanții instituțiilor de învățământ și ai mediului de afaceri 

prezenți: Thierry LANDRY - Akka Romserv, Bogdan HEREA – PitechPlus și Roxana 

RUGINĂ – Simplon România.  

 Tot vineri, 3 noiembrie, a avut loc inaugurarea Salonului de instrumente 

pedagogice digitale în spațiul Main Atrium de la Iulius Mall, în cadrul căruia au fost 

prezente trei companii franceze de prestigiu : ERM, AviTice și ECA Group. 
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A doua manifestare organizată în universitate, ”Hackhatonul pedagogic”, s-a derulat pe 

durata a două zile și a vizat crearea de instrumente pedagogice digitale pentru studiul 

limbii franceze, adaptate nevoilor elevilor și studenților, folosind aplicații impuse de 

organizatori. Competiția a fost coordonată de reprezentanți ai Institutului Francez din 

România – doamna Sarah DELBOIS – responsabil cooperare pentru limba franceză și 

domnul Virgile PROD’HOMME  - lector de limba franceză, responsabil de cooperararea 

educativă - Universitatea București. Competiția a reunit 6 echipe, dintre care 2 ale 

UTCN. În urma jurizării, echipele UTCN au obținut locul 1 - Conf. dr. Cristiana Bulgaru, 

Asist.dr. Cristina Ana Măluţan, Asist.dr. Adina Forna (Departamentul de Limbi Moderne 

și Comunicare - UTCN) și locul 3 – Prof.dr.ing. Romulus TEREBEȘ, Ș.l.dr.ing. 

Serban MEZA și Șl.dr.ing. Kuderna-Iulian BENȚA, (Departamentul de Comunicații – 

UTCN). 
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