Despre parteneriat
Parteneriatul nostru cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se definește prin dezvoltarea cu succes a
unui proiect finanțat prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (POSDRU) în
perioada 2010-2013:
1. Parteneriat transnațional pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar tehnic prin aplicarea si
sistemului german de „proiecte pentru lucrări practice” în atelierele școlare din România
(www.practicainlicee.ro);

Despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca este o instituție de învățământ superior cu tradiție în învățământul
superior din România, cu recunoaștere naţională și internaţională. Universitatea a obținut calificativul de
furnizor de programe educaţionale cu grad ridicat de încredere din partea ARACIS și este una dintre primele
universități din profilul sau de activitate care a fost acceptata în Programul de evaluarea instituţională derulat de
către Asociația Independentă EUA pentru atestarea și pe plan european a calității și deschiderii în furnizarea
programelor sale de studii. Universitatea pregătește specialiști pentru domeniul tehnic (Inginerie mecanică,
electrică, de construcții și arhitectură) prin studii de licență, studii postuniversitare și doctorale.
Rezultatele practice ale activității de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte și proiecte cu
finanțare internă și internațională, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, ANSTI, PNCDI și cele
finanțate de Comisia UE: EUREKA, COPERNICUS, COST, PC5 și PC6. Universitatea a stabilit parteneriate și
cu firme private în vederea realizării activităților sale de cercetare. Primele proiecte derulate de solicitant au fost
de tip Phare și de tip Tempus, destinate reformei din învățământ. Proiectele Tempus și-au propus actualizarea
planurilor de învățământ și a programelor analitice pe diferite specializări, introducerea unor metode noi de
predare, învaățare și evaluare, introducerea sistemului de asigurare a calității, pe baza schimbului de experiență
dintre cadre didactice, studenți din Romania și UE, prin achiziționarea de echipamente didactice moderne.
Racordarea universității la cerințele europene este reflectată de o seamă de convenții internaționale cu
universități din Italia, Franța, Germania, SUA, Austria. Finanțări naționale: bugete cuprinse între 50.000 și
200.000 EURO, 2-6 parteneri și durata de 1- 3 ani.
În toate proiectele derulate de universitate, s-a pus accentul pe activități de instruire diversă cu tendința
de acoperire a unor zone cât mai întinse din spațiul de compentențe profesionale necesare sectorului industrial:
orientarea spre calitate și stimularea performanței în învaățământ și cercetare, compatibilizarea învățământului
cu orientările europene și adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă, promovarea
cercetării științifice performante, orientarea ei spre nevoile societății și racordarea ei la tendințele europene,
întărirea dimensiunii antreprenoriale a universității, modernizarea și dezvoltare bazei materiale, promovarea
competențelor distinctive ale universității și comunitarea regională, națională și internațională.
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