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Internaționalizarea - factor 

de transformare sistemică 

a Universității Tehnice

din Cluj-Napoca

Domeniul: 2.Internaționalizare

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

Perioada de implementare: MAI – DEC 2021
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Scopul
Proiectului

Asigurarea cadrului optim de derulare a unor activități specifice

internaționalizării, care să conducă la transformarea instituțională,

sistemică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru creșterea

nivelului de calitate, performanță, atractivitate și competitivitate

internațională, în vederea integrării depline în Spațiul European al

Educației și Cercetării.
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Îmbunătățirea serviciilor oferite

studenților, personalului academic și

de cercetare internațional, prin

proiecte dedicate, cursuri și

traininguri, alte activități;

Obiectiv 2

Stimularea mobilității internaționale

a cadrelor didactice, cercetătorilor și

studenților UTCN, prin cursuri și

ateliere de limba engleză, proiecte

sustinerea participării la scoli de 

vară și la  conferințe internaționale;

Obiectiv 3

Adaptarea și armonizarea

activităților instituționale cu Planul

strategic al UTCN, prin organizarea

Școlii de vara/iarna;

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. 

Obiectiv 4

Promovarea ofertei educaționale a UTCN, 

disponibile în limbi de circulație int. la 

nivel de licență, masterat și doctorat, prin

participări la târguri educaționale , 

actualizarea informațiilor la nivelul

tuturor canalelor de comunicare și prin

campanii de promovare;
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Echipa
de implementare
(alcătuită din 44 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
Personalul implicat si-a desfășurat activitatea pe baza Fișei

postului, cu raportarea lunară a activității.

+ 7 studenți internaționali și 12 studenți români

(care au beneficiat de burse lunare ca si colaboratori ai

BRI, pentru promovarea UTCN sau ca si tutori pentru

studenti internationali).
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Activități
și rezultate 1

Evenimente organizate:

 International Student Days;

 International Information Day;

 TUCN Student for One Day

 Școală internațională de iarnă la UTCN

Rezutat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

International Information Day -

acțiuni (față în față sau

online) de informare a comunității

UTCN asupra ofertei de mobilități, 

încadrarea / îndrumarea

participanților la diferite tipuri

de mobilități, prezentarea

progreselor in proiectul

Universitatea Europeana de 

Tehnologie, explicarea Ghidului

ERASMUS, prezentarea

programului KA171 si KA 2.

Zilele Studenților Internaționali -

ansamblu de acțiuni fată în fața sau

online pentru sprijinirea integrării

acestora, pentru cunoașterea UTCN;  

Virtual Welcome Day a atras peste

50 de participanți, studenți

internaționali și studenți din rețeaua

Buddy Network.

TUCN Student for One Day -

activități online prin care candidații

internaționali pot explora campusul

UTCN și pot participa la activități

didactice si extracuriculare (40 

participanti).

A fost elaborată procedura specifică, 

a fost pregătită și lansată Școală

internațională de iarnă la UTCN, ce

s-a desfășurat în luna decembrie
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Activități
și rezultate 2

Cursuri organizate:

 Curs English for teaching and research ;

 Curs Conversation for English Medium Instruction;

 Curs Fluency in English pentru personalul administrativ și non-didactic;

 Training intercultural Communicating across cultures; Training Transformarea sistemică a

universității prin internaționalizare TRANSUI 2021.

Rezutat 5 Rezultat 6 Rezultat 7 Rezultat 8

Transformarea sistemică a 

universității prin internaționalizare

(TRANSUI) (8h – in 8-10 dec) –

training intercultural pentru

internaționalizare; a vizat atât

personalul didactic cât și pe cel

nedidactic și administrativ implicat în

activități de internaționalizare

Communcating accros cultures – (4h 

– in 16.12.) training intercultural 

pentru voluntarii BuddyNetwork și

studenții internaționali;

English for teaching and research-

curs introductiv de limba engleză

pentru dezvoltarea competenţelor de 

comunicare orală si scrisă (20 ore), 

nivel B1/B1+, pe platforma

MSTeams,  oct – dec., 15 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, oct-nov., 20 cursanți.

Conversation for English Medium 

Instruction – curs de limba engleza

pentru dezvoltarea competențelor de 

comunicare orală în mediul academic 

orientat spre internaționalizare (20 

ore), nivel de competneță B2+/C1, pe

platforma MSTeams,  oct – dec., 15 

cursanti.
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Activități
și rezultate 3

Activitati organizate (1):

 Susținerea participării studenților UTCN la școli internationale de vară;

 Susținerea și stimularea participării tinerilor cercetători din UTCN la conferințe internaționale;

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

achiziție de cărți, monografii, manuale ;

 Organizare sesiuni de mentorat cu scopul sprijinirii studenților internaționali în

vederea asimilării materiilor dificile;

Rezutat 9 Rezultat 10 Rezultat 11 Rezultat 12

Competiție interna pentru selectație 

doctoranzi pentru participare la 

conferinte internationale si pentru 

publicare in reviste, acordare a 3 

granturi .

Au fost selectați 12 studenți

tutori și s-au derulat întâlniri 

periodice cu aproximativ 20 studenți 

internationali pentru pregătire 

academică. De asemenea, au fost 

recrutați 14 studenți ai UTCN în 

calitate de voluntari ai rețelei Buddy 

Network, cu activități concrete de 

întâmpinare, preluare, ghidare și 

îndrumare a studenților internaționali

Au fost achiziționate 56 de  cărți, 

monografii, manuale destinate

susținerii programelor de 

licență/masterat în limbile engleză, 

franceză și germana, in valoare de 

aprox. 23 000 lei.

Pe baza celor 23 de aplicații depuse 

la BRI au fost finanțate 8 participări la 

scoli de vara internationale: 6 

participari fizice si 2 online .
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Activități
și rezultate 4

Activitati organizate (2):

 Susținerea personalului UTCN implicat în admitere și/sau in verificarea actelor de studii, în

vederea participării la trainingul Depistarea fraudelor in actele de studii

 Susținerea participării colectivului BRI si ERASMUS+ la un curs pentru îmbunătățirea

competențelor de marketing în zona Social Media;

 Sprijinirea personalului administrativ din facultăți în optimizarea relaționării cu studenții

internaționali;

 Traducerea și punerea în circuit a unor documente necesare studenților internaționali

Rezutat 13 Rezultat 14 Rezultat 15 Rezultat 16

Membrii BRI și ai Oficiului Juridic au 

participat la un training online pentru 

depistarea fraudelor in actele de 

studii, organizat de CNRED

6 membri ai BRI și BE+ au participat 

la cursul online Succeeding in 

international student recruitment with 

content marketing organizat de EAIE 

Academy. 

Cursul a vizat modalități noi de 

promovare abordate de universități în 

rândul candidaților internationali

Intalniri periodice intre reprezentanți

din secretariatele facultățor si

membrii BRI pentru optimizarea

relaționării cu studenții internationali

si identificarea aspectelor

administrative deficitare. 

Au fost traduse și puse în circuit 

documente necesare studenților int.: 

bibliotecă, bazin, cămine, fișa de 

lichidare, adeverințe de student,

documente privind situația școlară, 

contracte, documente admitere etc.
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Activități
și rezultate 5

Activitati organizate (3):

 Participarea la târguri educaționale si la webinarii / conferințe în domeniul internaționalizării;

 Actualizarea programelor de studii din platforma studyinromania.ro;

 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;

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

internaționali.

Rezutat 17 Rezultat 18 Rezultat 19 Rezultat 20

Oferta educațională a UTCN a fost 

promovată prin participarea la 4

târguri educaționale virtuale: 

● Târgul BeginGroup Central Asia, desfășurat in 

data de 9.06.2021 ce a cuprins tarile Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Uzbekistan;

● Targul ABC Fairs Africa, 21-25.06. a cuprins 

majoritatea tarilor africane; 

● Târgul BeginGroup North Africa, 14.09.2021 a 

vizat Algeria, Egipt, Maroc si Tunisia. 

● Târgul Universităților din România,. 

În plus, reprezentanții BRI și BE+ au participat la 

peste 30 de webinarii, conferințe,

evenimente on line pe teme de internaționalizare, 

organizate de organisme reprezentative: EUA, 

EAIE, EUt+, AUF.

Au fost actualizate informațiile 

specifice programelor de studii din 

platforma studyinromania.ro 

● Materiale informative specifice

categoriilor de candidați internationali; 

actualizat broșuri, flyerele licenta, 

master, doctorat;

● Realizarea de noi materiale

promotionale cu siglele UTCN - Eut+;

● A fost permanent actualizat blogul

International@UTCluj

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

● A fost permanent actualizata

sectiunea eut+ News

(https://www.utcluj.ro/news-letter-

EUt+//)

● Site BRI completat cu informații în

limbile germană și franceza

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

http://bri.utcluj.ro/de/index.php
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Training intercultural Transformarea

sistemică a universității prin

internaționalizare _TRANSUI 2021

Trainingul intercultural Communicating 

across cultures cu voluntarii BuddyNetwork

Cursuri / ateliere de 

limba engleza
ME - CNRED

– Curs de pregatire in 

detectarea documentelor

frauduloase -

Cursul Succeeding in international 

student recruitment with content 

marketing - EAIE



www.yourwebsite.com

Sustinerea participarii

studentilor UTCN la Scoli de 

vara internationale

Participari la targuri

educationale online

Brosuri noi
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Noi materiale promotionale 

cu siglele UTCN - Eut+
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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 169 800 0 169 675,12 0

I.1 din care, cheltuieli de management 14 165 0 13 764 0

II Cheltuieli materiale 106 560 25 800 106 560 25 800

III Alte cheltuieli eligibile 83 640 28 200  83 640 28 200  

IV Alte cheltuieli finanțate din veniturile 

proprii ale universității
0 0 0 0

TOTAL 360 000 54 000 359 875.72 54 000



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


