Facultatea de Inginerie Electrică

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, a avut loc evenimentul Alumni FIE
2017. Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de Inginerie
Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în
colaborare cu SC Electrogrup SA, SC EnergoBit SA, Power Design,
Neon, Energoproiect si Casa de Cultură a studenților din ClujNapoca. La acest eveniment au participat conf.dr.ing. Andrei C.
Cziker - Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, prof.dr.ing. Radu
Ciupa - Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, conf.dr.ing. Titus
Crişan – prodecan Facultatea de Inginerie Electrică, prof.dr.ing. Călin
Munteanu – director departament Electrotehnică şi Măsurări,
prof.dr.ing. Teodor C. Pană – director departament Maşini şi
Acţionări Electrice, prof.dr.ing. Sorin Gh. Pavel – director
departament Electroenergetică şi Management, precum şi distinşii
invitați din mediul economic respectiv colegi ai corpului didactic din
cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică.
Acest eveniment este dedicat absolvenților FIE, și
fiind primul de acest fel scopul a fost ca într-un
cadru festiv, să fie înmânate Diplomele de Inginer,
respectiv Diplomele de Master, absolvenţilor
Facultății de Inginerie Electrică în anul 2017. La
eveniment au participat 150 de absolvenți.
Pentru început, Decanul actual al Facultății de
Inginerie Electrică, conf.dr.ing. Andrei Cziker, a
ţinut un discurs în care i-a felicitat pe absolvenți
pentru faptul că au devenit ingineri ai uneia dintre
cele mai distinse facultăţi într-un domeniu care a
fost, este şi va fi mereu prezent în viaţa noastră. În

continuare domnul prof.dr.ing. Radu Ciupa, decanul Facultății de Inginerie Electrică din perioada
2013-2016, a ținut și dânsul o prelegere în care i-a felicita pe absolvenți pentru realizarile pe care leau obținut.

După aceste momente s-a trecut la înmânarea diplomelor, în care fiecare absolvent a fost felicitat de
cei doi decani al facultății.
Evenimentul s-a terminat cu un cocktail.
Dorim BAFTĂ! fiecărui absolvent în viața pe care de azi o încep ca și ingineri.

