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 International@UTCN –
dezvoltarea dimensiunii 
internaționale a Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca

Domeniul: 2.Internaționalizare

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

Perioada de implementare: MAI – DEC 2022



www.yourwebsite.com

Scopul
Proiectului

Dezvoltarea instituțională a Universității Tehnice din Cluj-
Napoca prin implementarea unor activități orientate spre
consolidarea dimensiunii sale internaționale, pentru
stimularea integrării în Spațiul European al Educației și
Cercetării, prin atractivitate, competitivitate, calitate și
performanță.
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Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 1

Îmbunătățirea serviciilor oferite de 
UTCN studenților, personalului
academic și de cercetare internațional, 
prin organizarea unor evenimente
anuale dedicate (a2.1, a2.2), cursuri și
traininguri (a2.3 a,b), școli de 
vară/iarnă (a2.4, a2.5) alte activități
(a2.6, a2.7, a2.8);

Obiectiv 2

Stimularea mobilității internaționale a 
studenților, cadrelor didactice și
cercetătorilor UTCN, prin activități
specifice (activitatea a1.1), cursuri și
ateliere de limba engleză (a1.2 a,b), 
stimularea participării la scoli de vară
și la conferințe internaționale (a1.3, 
a1.4);

Obiectiv 3

Promovarea ofertei educaționale a UTCN, 
disponibilă în limbi de circulație
internațională la nivel de licență, masterat
și doctorat, prin actualizarea informațiilor
la nivelul tuturor canalelor de comunicare
(a3.1, a3.2), prin campanii de promovare
(a3.3) și prin participări la târguri
educaționale (a3.4).; 
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Echipa
de implementare
(alcătuită din 40 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.

+ 12 studenți internaționali și 10 + 20 studenți români
(care au beneficiat de burse lunare ca si colaboratori

ai     BRI pentru promovarea UTCN, tutori pentru
studenti internationali, voluntari BuddyNetwork ).
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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

◼ Școala de vară – Limbă română, cultură și civilizație

Rezutat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4 - 5

International Information Day -
acțiuni de informare a comunității
UTCN asupra ofertei de mobilități, 
încadrarea / îndrumarea
participanților la diferite tipuri
de mobilități,, explicarea Ghidului
ERASMUS, prezentarea
programului KA171 si KA 2; peste
150 de participanți

Zilele Studenților Internaționali -
ansamblu de acțiuni pentru
sprijinirea integrării acestora, 
pentru cunoașterea UTCN; peste
120 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 (70
participanti).

A doua ediție a Școlii
internațională de iarnă la UTCN, 
cu participarea studenților
internaționali și atragerea unor
profesori internaționali la UTCN 
(peste 180 de participanți)

Prima ediție a Școlii de vară –
Limbă română, cultură și
civilizație; s-a adresat studenților
internaționali admiși la studii de 
lungă durată în limba română în
UTCN și studenților internaționali în
mobilitate la UTCN (15 participanți)
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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;

◼ Trainingul intercultural Communicating across cultures

Rezutat 6 Rezultat 7 Rezultat 8

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.

Trainingul intercultural 
Communicating across cultures 
cu voluntarii BuddyNetwork
(peste 20 cursanți).

Rezultat 9
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Activități
și rezultate 3

Activitati organizate (1):

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

achiziție de cărți, monografii, manuale ;

◼ Susținerea participării studenților UTCN la școli internationale de vară; Susținerea și

stimularea participării tinerilor cercetători din UTCN la conferințe internaționale;

◼ Organizare sesiuni de mentorat cu scopul sprijinirii studenților internaționali în

vederea asimilării materiilor dificile;

◼ Participare la un curs de Diplomație și Protocol

Rezutat 10 Rezultat 11 Rezultat 12

Au fost selectați 10 studenți
tutori și s-au derulat întâlniri 
periodice cu aproximativ 20
studenți internationali pentru 
pregătire academică. De asemenea, 
au fost recrutați 20 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 30 de  cărți, 
monografii, manuale destinate
susținerii programelor de 
licență/masterat în limbile engleză, 
franceză și germana.

Au fost finanțate 4 participări la 
scoli de vara internationale a 
studentilor implicati in activitati de 
tutoriat si o participare la conferinta 
internationala

Membrii BRI si BE+ au participat la 
un curs de Diplomație și Protocol, 
reprezentanții BRI și BE+ au 
participat la peste 20 de webinarii, 
conferințe, evenimente on line pe
teme de internaționalizare, 
organizate de organisme
reprezentative: EUA, EAIE, EUt+, 
AUF

Rezultat 13
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Activități
și rezultate 4

Activitati organizate (2):

◼ Sprijinirea personalului administrativ din facultăți în optimizarea relaționării cu studenții

internaționali;

◼ 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;

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

internaționali.

Rezutat 14 Rezultat 15 Rezultat 16 Rezultat 17

Oferta educațională a UTCN a fost 
promovată prin participarea la xxxx4
târguri educaționale virtuale: 

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+//)

Intalniri periodice intre reprezentanți 
din secretariatele facultățor si 
membrii BRI pentru optimizarea 
relaționării cu studenții 
internationali si  identificarea 
aspectelor administrative deficitare. 
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International Students Days
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Sustinerea participarii
studentilor UTCN la Scoli de 
vara internationale

Școala de vară de limbă română, cultură și civilizație
Universitatea și mediul său: oportunități și provocări pentru studenții internaționali

The Online International Winter 
School TUCN 2022 
"Energy Efficiency in Buildings"
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Participari la targuri
educationale
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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 159 400 0 159 192,09 0

I.1 din care, cheltuieli de management 15 000 0 15 000 0

II Cheltuieli materiale 90 000 23 000 90 029,33 23 000

III Alte cheltuieli eligibile 70 600 25 000  70 778,58 25 000  

IV Alte cheltuieli finanțate din veniturile 
proprii ale universității

0 0 0 0

TOTAL 320 000 48 000 320 000 48 000



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