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Vizita IEP (Institutional Evaluation Program) la Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca 
 

Astăzi s-a încheiat vizita de evaluare a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de către 
Asociația Universităților Europene (EUA) prin IEP (Programul de Evaluare Instituţională), 
organism independent. Programul de evaluare universitară este finanțat de statul român, a 
început cu cele douăsprezece universități de cercetare avansată și educație din care face 
parte și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi va continua și cu celelalte universități din 
țară. EUA este o organizație reprezentativă a universităților nu numai din statele Europei, 
având 850 universităţi membre din 47 de ţări şi face a doua evaluare instituțională a 
Universității Tehnice, prima fiind în anul 2007. 

Evaluarea instituțională s-a axat pe patru întrebări cheie: ce își propune 
Universitatea Tehnică să realizeze, în ce manieră, cum se verifică funcționalitatea măsurilor 
propuse şi cum se vor implementa măsurile corective pentru îmbunătățirea activității. 
Aspectele diverse luate în analiză au plecat de la contextul internațional, național și 
regional și s-au oprit asupra managementului și mecanismelor de luare a deciziilor, a 
activităţii didactice și de cercetare, a aportului și impactului în mediul socio-economic, 
precum și a dimensiunii internaționale. 

Programul de vizită al echipei de evaluare, ai cărei membri provin din cinci țări 
diferite, a fost extrem de condensat și a însemnat întâlniri atât cu membri conducerii 
universității, facultăților și departamentelor, cât și cu studenți, cercetători, cadre didactice 
și angajatori ai absolvenților universității. 

De importanță majoră, având în vedere profilul universității, a fost întâlnirea cu 
reprezentanții firmelor industriale, evaluatorii remarcând implicarea directă a acestora, de 
la proiectele de practică a studenților până la activitățile de training ale cadrelor didactice, 
respectiv la cursuri sau programe de studiu dedicate. Studenții cu care comisia a venit în 
contact, au accentuat acest punct forte legat de posibilitatea găsirii unui loc de muncă în 
calitate de absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

De asemenea, în ceea ce privește analiza contextului regional, echipa de evaluare a 
remarcat aportul pe care îl aduce Universitatea Tehnică în transferul tehnologic către 
companii, precum și atragerea de firme industriale de prestigiu în oraş şi în regiune. 

O apreciere deosebită a fost acordată planului strategic al conducerii universităţii, 
apreciat ca fiind foart detaliat şi concret, respectiv modului în care se proiectează sistemul 
de luare al deciziilor în cadrul instituţionalizat prin Legea Educaţiei Naţionale din 2011. 



Faptul că Universitatea Tehnică este activ implicată în Uniunea Universităţilor Clujene, este 
considerat un atuu important în ceea ce priveşte aportul pe care îl aduce în societate. 
 De asemenea, echipa de evaluatori, toţi cu vastă experienţă în domeniul conducerii 
şi evaluării universitare, a înaintat şi recomandări privind modul de gestionare al 
constrângerilor impuse universităţii în context naţional şi internaţional, din punct de 
vedere financiar şi legislativ. A fost subliniată necesitatea integrării complete a Centrului 
Universitar Nord din Baia-Mare, pe linia general-europeană de agregare a structurilor 
universitare. 

În exprimarea concluziilor finale, s-a precizat faptul că Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca este considerată o universitate de succes, cu o evoluţie şi o strategie bine 
conturate în context regional, naţional şi internaţional.  
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