
 
 

 

            Cluj-Napoca, 
  1 iulie 2016 

Comunicat de presă 

ECOSTAR – English as the Cornerstone of Sustainable Technology and 
Research -  a V-a conferință în cadrul proiectului TEMPUS  2013 - 2017 -  găzduită 
de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca! 

 
În perioada 28 – 29 iunie 2016, în cadrul Universității  Tehnice din Cluj-Napoca, 

prin Departamentul de Limbi Străine și Comunicare, a avut loc cea de-a V-a întâlnire din 
cadrul proiectului TEMPUS (2013 – 2017) - English as the Cornerstone of Sustainable 
Technology and Research (Engleza ca piatră de temelie în tehnologiile sustenabile și  în 
cercetare). 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este parteneră în acest proiect alături de 
universități de prestigiu din Europa - Università degli Studi dell’Aquila (UNIVAQ), 
University of Leicester (ULeic), The University of Nicosia (UNic), Maastricht University 
(UM), Wroclaw University of Environmental and Life Sciences și din Israel -  ORT 
Braude College of Engineering (OBC), Interdisciplinary Center Herzliya – IDC, Tel Aviv 
University (TAU), Open University of Israel (OUI), Shamoon College of Engineering 
(SCE), Israeli Inter-University Computation Center (IUCC), National Institute for Testing 
and Evaluation (NITE), National Union of Israeli Students (NUIS). 

Proiectul și-a propus și a reușit, crearea unui cadru modern pentru predarea 
limbii engleze în instituțiile de învățământ superior din Israel, alinierea cadrului de 
predare a limbii engleze în învățământul superior din Israel la standardele Cadrului 
European de referință pentru limbi (CEFR) pentru ca acesta să se conformeze normelor 
europene și să satisfacă cerințele Consiliului Național pentru Învățământul  Superior din 
Israel, precum și dezvoltarea de norme și modele de bune practici în predarea 
materiilor de specialitate la programele de studii in limba engleză din universități. 

În cadrul proiectului, s-a realizat și este în curs de pilotare, o bibliotecă virtuală 
deschisă, cu resurse pentru predarea și învățarea limbii engleze, o platformă de învățare 
funcțională cu materiale multimedia online pentru predarea limbii engleze la fiecare 
nivel de competență, precum și un curs multimedia online în domeniul sustenabilității 
ca model de bune practici în predarea materiilor de specialitate la programele de studiu 
in limba engleză.  
     

Mirela BOŢAN 
Purtător de cuvânt 
Director Departament Imagine și Relații Publice 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  
str. Memorandumului nr. 28  
400114, Cluj-Napoca  
web-site: www.utcluj.ro  
telefon: 0264/202284, 0722163346 
e-mail: ioana.boțan@staff.utcluj.ro 

 


