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Comunicat de presă 

 

Conferința de închidere a proiectului “Parteneriat interuniversitar pentru excelență în 

inginerie - PARTING”! 

 

Marți, 6 octombrie 2015, orele 16 – 18, în Amfiteatrul PO3, str. G. Barițiu nr. 26, a avut 
loc conferința de închidere a proiectului “Parteneriat interuniversitar pentru excelență în 
inginerie - PARTING”. Proiectul a fost câștigat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în 
urma competiției la nivel național, în luna aprilie 2014. Proiectul face parte din Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, este dezvoltat în parteneriat cu 
Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Politehnica din Timișoara și s-a 
desfășurat pe parcursul a 18 luni.  

Proiectul s-a adresat doctoranzilor și post-doctoranzilor selectați în urma unei 
competiții interne și a avut ca obiectiv major îmbunățățirea participării la programele 
doctorale și postdoctorale, precum și creșterea atractivității și motivației pentru o carieră în 
cercetare. S-a urmărit dezvoltarea unui corp competitiv de cercetători cu orientare 
interdisciplinara în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul stiințelor 
inginerești. Obiectivul general vine în întâmpinarea dezvoltării resurselor umane din 
cercetare în scopul stimularii creșterii economice și a dezvoltării societății bazate pe 
cunoaștere.  

Un număr de 130 doctoranzi cu frecvență în științe inginerești din domenii de 
cercetare prioritare ale Strategiei Naționale pentru cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007 – 
2013 și 50 de post-doctoranzi au fost  implicați și au beneficiat de suport financiar pentru 
dezvoltarea proiectelor de cercetare competitive. Pregătirea interdisciplinară a îmbunătățit 
calitatea programelor doctorale prin sprijinirea dezvoltării de rețele și parteneriate cu alte 
universități, centre de cercetare și mediul economic și industrial. 

Dezvoltarea transnațională și inter-regională s-a concretizat în stagiile de cercetare, 
schimbul de informații, experiențe și rezultate. 
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