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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – partener în proiectul Smart
HEI-Business collaboration for skills and competitiveness (HEIBus)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca derulează, începând cu 1 ianuarie 2017, proiectul
Smart HEI-Business collaboration for skills and competitiveness (HEIBus), proiect finanțat prin
programul Erasmus + Knowledge Alliances 2. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 luni (1
ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019), are alocat un buget de 988.708 Euro și aduce împreună 5
universități și 7 companii europene cu o puternică experiență în domeniul ingineriei.
Proiectul HEIBus are ca obiectiv general consolidarea colaborării dintre instituțiile de
învățământ superior și companii, prin crearea unor noi modele de cooperare. Noile modele create
vor facilita transferul de cunoaștere între parteneri prin implicarea studenților și cadrelor didactice
în proiecte internaționale de cercetare, dezvoltare și inovare (C & D & I) propuse de companii. În
același timp, companiile vor avea posibilitatea de a accesa, într-un cadru bine definit, expertiză la
nivel înalt pe care partenerii din universitățile și companiile europene o au. Cunoștințele și
expertiza în diferite domenii ale participanților permit abordarea unor proiecte multidisciplinare
complexe, cu un mare impact pentru întreprinderile mici și mijloci, având ca rezultat direct
îmbunătățirea competitivității acestora. Se creează astfel premisele dezvoltării de noi produse și
servicii inovatoare.
Toate activitățile dezvoltate vor facilita o creștere a implicării companiilor în procesul
educațional. Proiectul HEIBus creează modele educaționale care permit companiilor să fie direct
implicate în procesul de educație și, în același timp, creează cadrul pentru ca studenții să fie
implicați în rezolvarea unor probleme din viața reală, stimulând astfel gândirea inovatoare și
antreprenorială a acestora.
Consortiul este format din 12 parteneri ce provin din 5 țări membre UE. Coordonatorul
proiectului este Universitatea de Științe Aplicate din Jyvaskyla - Finlanda. Universitățile partenere
sunt: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea din Miskolc - Ungaria, Universitatea de
Științe Aplicate din Esslingen - Germania și Universitatea din Jaén - Spania. Companiile partenere
sunt: Itab Pikval Oy - Finlanda, S.C. Pro-Tehnic S.R.L. - România, SC Automates ACM S.R.L. –
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România, Electrolux Lehel Ltd. - Ungaria, Robert Bosch Power Tool - Ungaria, Stöbich
Brandschutz GmbH - Germania și Valeo Iluminación España S.A.U - Spania.
Întâlnirea de start a proiectului HEIBus a avut loc în Miskolc, Ungaria, în perioada 23-25
Ianuarie 2017.
Contact:
Ciprian LAPUSAN, Coordonator Proiect UTCN
Universitatea Tehnică din Cluj-Mapoca, Romania
ciprian.lapusan@mdm.utcluj.ro

Participanti la întalnirea de start a proiectului HEIBus

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

HEIBus Lideri Pachete de lucru .
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