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 International Campus –

acțiuni pentru consolidarea 

orientării internaționale 

a UTCN

Domeniul: 2.Internaționalizare

Director proiect: Prof.dr.ing. Silviu Dan Mândru

Perioada de implementare: APR – DEC 2020
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Scopul
Proiectului

Scopul proiectului este ca prin intermediul unui set coerent de acțiuni,

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) să își dezvolte și

consolideze orientarea sa internațională, privită ca și catalizator a unor

schimbări majore și îmbunătățiri în educație, cercetare științifică,

inovare și creație artistică, pentru a răspunde provocărilor locale,

regionale, naționale și globale contemporane.
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Stimularea mobilității internaționale

a cadrelor didactice, cercetătorilor și

studenților.

Obiectiv 2

Îmbunătățirea serviciilor pentru

studenții și personalul academic 

international.

Obiectiv 3

Promovarea ofertei educaționale în

limbi de circulație internationala la 

nivel de licență, masterat și doctorat.

Având în vedere pandemia de coronavirus, au fost identificate și aplicate alternative online sau adaptări inovative la 

starea de fapt, cu derularea conform planificării a activităților propuse și realizarea rezultatelor și indicatorilor asumați. 
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Echipa
de implementare
(alcătuită din 33 de persoane)

Membrii Biroului Relații Internaționale

Membrii Biroului ERASMUS+

Reprezentante ale secretariatelor facultăților

Membrii ai DLMC

Membrii ai Biroului Imagine și Comunicare

Reprezentanți ai altor birouri / departamente

+ 16 studenți internaționali și români

(care au beneficiat de burse).
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Activități
și rezultate 1

Evenimente organizate:

 International Information Day; Erasmus Days (activitatea 1.1, desfasurata in 15-17 oct.)

 Zilele Studenților Internaționali (activitatea 2.2)

 Virtual Welcome Day;

 A 3-a editie Săptămână Internațională la UTCN (activitatea 3.2, perioada de sfasurare 9-12 nov,)

 Training intercultural Transformarea sistemică a universității prin internaționalizare _TRANSUI

(activitatea 2.1, perioada de desfasurare 9-10 dec.)

Rezutat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

International Information Day 

organizată online 

(https://www.erasmusdays.eu/event/

erasmus-days-27/ ) a cuprins

activități de informare asupra ofertei

de mobilități, îndrumarea

participanților, prezentarea

Universității Europene de 

Tehnologie, postarea Ghidului

ERASMUS, prezentarea

programului KA107.

Zilele Studenților Internaționali -

pentru sprijinirea integrării acestora, 

pentru cunoașterea UTCN;  Virtual 

Welcome Day 

(https://www.facebook.com/photo?fbi

d=2728547447356954&set=a.14276

84477443264) a atras peste 90 de 

participanți,  din care peste 70

studenți internaționali și studenți din 

rețeaua Buddy Network.

Desfasurarea online a celei de-a 3-a 

editii a evenimentului Săptămână

Internațională, 

https://www.utcluj.ro/international-

week-2020/. 

În cele 4 zile au participat peste 220

de studenți și reprezentanți ai

universităților partenere. 

20 de cursanti la trainingul

intercultural Transformarea

sistemică a universității prin

internaționalizare TRANSUI

desfășurat pe platforma MSTeams, 

https://prezi.com/view/EAaNnNXkQJ

EwjWVEqtwp/).
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Activități
și rezultate 2

Cursuri organizate:

 Curs/ateliere de limba engleza Teacher talk in English Medium Instruction (activitatea 1.5,

desfasurat in perioada 5 oct.- 6 nov.)

 Curs English for teaching and research (activitatea 1.5, desfasurat in perioada 5 oct - 9 dec.)

 Curs Fluency in English pentru personalul administrativ și non-didactic (activitatea 2.5, perioada

de desfasurare 12 -27 nov.);

 Atelier de perfecționare a competențelor lingvistice ale studenților beneficiari de mobilități

outgoing (activitatea 1.2, perioada de desfasurare 10 nov-11 dec.)

Rezutat 5 Rezultat 6 Rezultat 7 Rezultat 8

Cursul de limba engleză pentru cadre 

didactice Teacher talk in English 

Medium Instruction pe platforma

MSTeams, curs de limba engleza

pentru dezvoltarea competențelor de 

comunicare orală în mediul academic 

orientat spre internaționalizare, nivel

de competență B1+/B2, 33 cursanți).

English for teaching and research-

curs introductiv de limba engleză

pentru dezvoltarea competenţelor de 

comunicare orală si scrisă (20 ore), 

nivel B1/B1+, 33 cursanti.

Curs de limba engleză pentru

personalul administrativ și ne-

didactic implicat în relația cu studenții

internaționali Fluency in English –

curs pentru dezvoltarea

competențelor de exprimare orală în

limba engleză, nivel de competență

A2+/B1, 15 cursanți.

Cursuri / ateliere de perfecționare a 

competențelor într-o limbă străină

pentru studenții beneficiari de 

mobilități outgoing, 15 cursanți.
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Activități
și rezultate 3

Activitati organizate (1):

 Dinamizarea publicării în reviste de prestigiu și participării doctoranzilor UTCN la conferințe

internaționale (activitatea 1.4);

 Organizare sesiuni de mentorat cu scopul sprijinirii studenților internaționali în vederea asimilării

materiilor dificile (activitatea 2.3) si susținere activități de consiliere a studenților internationali,

pentru dezvoltarea abilităților de adaptare și învățare (activitatea 2.4);

 Sprijinirea personalului administrativ din facultăți în optimizarea relaționării cu studenții

internaționali (activitatea 2.6);

 Susținerea programelor de licență și masterat în limbile engleză, franceză și germană prin

achiziție de cărți, monografii, manuale (activitatea 2.9).

Rezutat 9 Rezultat 10 Rezultat 11 Rezultat 12

3 competiții interne pentru selectație 

doctoranzi pentru participare la 

conferinte internationale si pentru 

publicare in reviste, analiza 15

aplicatii, acordare a 5 granturi (4 

participări la conferințe și 1 publicare 

în revistă indexată ISI).

Selectia si acordare de burse la 9

studenti tutori 

(http://bri.utcluj.ro/anunturi_hot/anunt

hot64.pdf) pentru sprijin studenti 

internationali cu integrare dificilă în 

sistemul educational (15 studenti 

internationali mentorati).

Intalniri periodice intre reprezentanți

din secretariatele facultățor si

membrii BRI pentru optimizarea

relaționării cu studenții internationali

si identificarea aspectelor

administrative deficitare. 

Au fost achiziționate 50 de  cărți, 

monografii, manuale destinate

susținerii programelor de 

licență/masterat în limbile engleză, 

franceză și germana.

Consiliere profesională și psihologică

a peste 25 de studenților 

internaționali (platforma dedicată a 

permis planificarea online a acestora; 

posibilitatea de a participa la 

atelierele organizate de CCOC).
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Activități
și rezultate 4

Activitati organizate (2):

 Participarea la târguri educaționale si la conferințe în domeniul internaționalizării (activitatile 3.1,

3.6); Actualizarea programelor de studii din platforma studyinromania.ro (activitatea 3.3);

 Finalizarea catalogului online în limba engleza, cu disciplinele din planurile de învățământ, în

sprijinul orientării studenților internationali incoming (activitatea 2.8);

 Dezvoltarea conținutului și traducerea website-ulul universității, completarea site-ului BRI cu

informații în limba franceză și germana, dezvoltarea de noi aplicații pe site-ul BRI. (activitatea 3.4);

 Completarea bazei de materiale de prezentare, tipărite si on line, destinate studenților

internaționali (activitatea 3.5).

Rezutat 13 Rezultat 14 Rezultat 15 Rezultat 16

Oferta educațională a UTCN a fost 

promovată prin participarea la 7

târguri educaționale virtuale: 

●Târgul organizat online de ABC Fairs pentru 

regiunea Asia Centrală (Kazakhstan, Uzbekistan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan), 

iunie 2020, 

● Târgul organizat de BeginGroup pentru regiunea 

Eurasia (Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Belarus), 

octombrie 2020, 

● Târgul International BeginGroup pentru Asia 

Centrală (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan), 

noiembrie 2020, 

● Târgul virtual Study in Europe organizat în 

Singapore, septembrie 2020, 

● Târgul Universităților din România, organizat 

online în iulie 2020, 

● Virtual RIUF 2020, aprilie 2020, 

● Târgul educațional Vietnam, decembrie 2020.

Reprezentanții BRI și BE+ au 

participat la peste 30 de webinarii, 

conferințe, pe teme de 

internaționalizare, organizate de 

EUA, EAIE, EUt+, CE, AUF.

● Catalog online (Course catalogue) 

– platforma dezvoltata de 4 studenti

ce au benefiaciat de bursa;

● A fost pregatit si lansat blogul

International@UTCluj

(https://international.utcluj.ro/)

● Site BRI completat cu informații în

limbile germană și franceza

(http://bri.utcluj.ro/de/index.php);

● S-a creat pagina de Instagram BRI;

● Materiale informative specifice

categoriilor de candidați internationali; 

actualizat broșuri, flyerele licenta, 

master, doctorat;

● Clip video de promovare a UTCN, 

executat integral de către studenții

internaționali colaboratori ai BRI ;

● Realizarea de noi materiale

promotionale cu siglele UTCN - Eut+;

http://bri.utcluj.ro/de/index.php
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Participari la targuri

educationale online

Saptamana Internationala

la UTCN (editie online)

International 

Information Day

Training intercultural Transformarea

sistemică a universității prin

internaționalizare _TRANSUI

Prezentarea EUt+ în fața

comunității academice din UTCN
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Noi materiale promotionale 

cu siglele UTCN - Eut+
Clip video de promovare a UTCN, 

realizat de studenții internaționali 

Pagina de Instagram a BRI

Virtual Welcome Day, 

7 octombrie 2020

Cursuri / ateliere de 

limba engleza

Întâlnire BRI -

secretariate facultăți
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Buget

63%

37%

Male

Female

Nr.

crt.

Capitol Buget TOTAL VALOARE 

PROIECT

VALOARE CHELTUITĂ

Aprobată

MEC

Cofinanțare Aprobată

MEC

Cofinanțare

I Cheltuieli de personal 168 000 0 167 945 0

I.1 din care, cheltuieli de management 14 447 0 14 447 0

II Cheltuieli materiale 115 500 34 000 113 589,12 34 000

III Alte cheltuieli eligibile 78 500 20 000  78  458,96 20 000  

IV Alte cheltuieli finanțate din veniturile 

proprii ale universității
0 0 0 0

TOTAL 360 000 54 000 359 993,08 54 000



Vă mulțumesc!
Contact: Dan.Mandru@mdm.utcluj.ro


