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La început de an universitar, reprezentanții Biroului Erasmus+, sub coordonarea doamnei 

Director Prof.dr.ing. Cristina Câmpian, au organizat o serie de întâlniri cu studenții, în cadrul 

Zilelor Erasmus /Erasmus Days, pentru a prezenta însemnătatea și oportunitățile pe care 

programul Erasmus+ le oferă studenților. În cadrul evenimentului au avut loc două acțiuni care 

s-au desfășurat pe parcursul a două zile. Ziua de miercuri, 12 octombrie, sub denumirea de 

International Information Day, a fost dedicată acțiunilor de informare  asupra mobilităților 

Erasmus+. În prima parte a zilei, de la ora 10, în Aula Igor Tertea, strada Barițiu 25, au avut loc 

prezentări pentru studenții de la Facultățile Arhitectură și Urbanism; Construcții; Automatică și 

Calculatoare; Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației; Inginerie Electrică; 

Inginerie a Instalațiilor. În aceeași zi după masa, de la orele 14, studenții de la Facultățile: 

Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică; Inginerie Industrială, Robotică și Managementul 

Producției; Ingineria Materialelor și a Mediului s-au întâlnit în cadrul unor discuții interactive, în 

Aula "Centenar" de pe B-dul. Muncii 103-105. Studenții au împărtășit din experiența lor în 

schimburile Erasmus+, au subliniat avantajele pe care o astfel de aventură le oferă -  

îmbunătățirea semnificativă a limbii străine, expunerea la un alt mod de predare , autonomia  

socială, schimbul cultural, noi relații de prietenie . 

 Joi, 13 octombrie,  sub invitația Hai la o cafea cu Biroul Erasmus+!, reprezentanții Biroului 

Erasmus+ au organizat o întâlnire în sala Bibliotecii UTCN din Campusul Observator, unde 

studenții au stat de vorbă cu consilierii Erasmus, au adresat întrebări, au dorit să afle mai mult 

despre mobilitățile și oportunitățile Erasmus .  

Inițiativa Erasmus Days s-a dovedit a fi una de succes, utilă, care a adus multe informații 

studenților interesați de a studia peste hotare, în cadrul schimburilor academice 

interuniversitare. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Despre Erasmus+ 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene (UE) pentru educație, formare, tineret și sport. 

Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării 

de care a beneficiat programul anterior (2014-2020). 

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe 

tranziția digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.  

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul 

de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, 

programul 

 sprijină Pilonul european al drepturilor sociale  

 pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027 

 dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului. 

 

 

 



 

 



 

 


