
 

 

 

Mesajul Rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca 
la deschiderea anului universitar 2014-2015 

 
 

Astazi, tradițional, pentru cei 20.864 studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca este un 

nou început de an universitar, iar pentru o parte dintre dumneavoastră, respectiv pentru cei 6284 

“boboci“ este începutul studiilor universitare!  

Se spune că orice început este o fereastră deschisă spre viitor. În astronautică se vorbește 

despre “fereastra de lansare”, răstimpul optim în care sunt  întrunite toate condițiile pentru lansarea 

navelor spațiale. Asemenea acestora, vă lansați într-o nouă etapă a devenirii voastre profesionale, cu 

elanul tinereții și cu dorința de împlinire spirituală.  

Mai simplu spus, iată-vă “lansați” pe orbita carierei de inginer, iată-vă „conectați” la universul 

fascinant al științei și tehnicii. Nu ați ales o cale ușoară, căci studiile inginerești presupun o 

complexitate cognitivă fără egal, dar și talent, spirit creator și inovator, autonomie intelectuală. Nu ați 

ales o cale ușoară și vă felicit pentru că ați ales o provocare continuă: să vă “construiți“ spiritual pentru 

nobila profesie de inginer. Iar dacă această lucrare asupra dumneavoastră înșivă întru devenire este 

făcută cu pasiune și chibzuință, și dacă va fi vegheată, cu generozitate, dăruire și respect, de dascălii 

dumneavoastră, atunci această devenire se va răsfrânge spre lumea din jurul nostru, lume care 

evoluează în principal prin cunoaștere științifică și creație tehnică. Motorul evoluției a fost dintotdeauna 

inventivitatea, imaginația creatoare, inovația, ingeniozitatea, toate înscrise în ADN-ul ingineresc. 

Vă respect pentru alegerea făcută și vă doresc din toată inima, Dumneavoastră, studenților din 

anul I, precum și celor din anii II, III și IV ai studiilor de licență, studenților de la masterat și 

doctoranzilor din Universitatea Tehnică drum bun în această călătorie și mult succes! 

Un nou început de an universitar este și pentru noi, membrii corpului academic al UTCN. Mă 

folosesc de acest prilej pentru a dori colegilor mei să continue efortul admirabil de a însoți studenții pe 

drumul cunoașterii cu aceeași competență, responsabilitate și înalt profesionalism. Vă doresc, de 

asemenea, succes în activitatea de cercetare, în dezvoltarea de proiecte educaționale și instituționale. 

 

Un an universitar 2014-2015 bun, plin de succese și împliniri profesionale ! 

 

Cluj-Napoca, 1 octombrie 2014 

 

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU 
Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

 


