Facultatea de Inginerie Electrică

Vineri, 29 septembrie 2017, a avut loc deschiderea anului universitar 2017-2018 la Facultatea de
Inginerie Electrică. La deschidere au participat conf.dr.ing. Andrei C. Cziker - Decanul Facultăţii de
Inginerie Electrică, prof.dr.ing. Vasile Ţopa - Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,
prof.dr.ing. Călin Rusu şi conf.dr.ing. Titus Crişan – prodecanii Facultăţii de Inginerie Electrică,
prof.dr.ing. Călin Munteanu – directorul departamentului de Electrotehnică şi Măsurări, prof.dr.ing.
Teodor C. Pană – director department Maşini şi Acţionări Electrice, prof.dr.ing. Sorin Gh. Pavel –
director department Electroenergetică şi Management, precum şi distinşii invitați din mediul
economic dr.ing. Ştefan Gadola – SC EnergoBit SA, dr.ing. Teofil Mureşan – SC Electrogrup SA.
Alături de ei au participat şi distinşii colegi ai corpului didactic din cadrul Facultăţii de Inginerie
Electrică.

Pentru început, Decanul facultăţii a ţinut un discurs în care i-a felicitat pe noii studenţi pentru
alegerea făcută şi i-a încurajat să înveţe şi să se bucure că pot studia la una din cele mai distinse
facultăţi într-un domeniu care a fost, este şi va fi mereu prezent în viaţa noastră. În continuare,
rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca a adresat cuvinte calde studenţilor şi le-a amintit de
importanţa universităţii în rândul celorlalte univerităţi şi a societăţii.
Reprezentanţii mediului economic au luat cuvântul, evidenţiind importanţa domeniului pe care
facultatea îl promovează în viaţa de zi cu zi şi anume cea a ingineriei electrice. Domnul dr.ing.

Teofil Mureşan a anunţat că împreună cu domnul dr.ing. Ştefan Gadola, prin firmele pe care le
reprezintă fiecare, vor oferi împreună 15 burse de studiu, 5 premii a câte 3000 lei, 5 premii a câte
2000 lei şi 5 premii a câte 1000 lei, pentru cei mai buni studenţi din anul I ai anului universitar
2017-2018, fapt care va contribui la creşterea interesului pentru învăţatură, cât şi la creşterea
nivelului de pregătire al studenţilor.

În continuare, au luat cuvântul directorii de departamente care au punctat amănunte despre
specialiyările pe care studenții le vor urma în anii următori.

În a doua parte a festivității, în cadrul manifestărilor desfașurate sub egida Săptămanii Bobocilor,
studenților le-au fost prezentate structura facultății, orarul și consilierii de studiu pentru fiecare
grupă. De asemenea, organizațiile studențești care activează în Universitate şi Facultate au prezentat

activitățile specifice și oportunitățile pe care proaspeții studenți le au în implicarea în aceste
activități.
La finalul ceremoniei de deschidere a anului universitar, domnul conf.dr.ing. Andrei Cziker,
decanul facultăţii, a înmânat personal carnetul de student fiecărui student şi i-a felicitat pe fiecare în
parte, căci de azi sunt studenţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică.
Dorim BAFTĂ! fiecărui student în cei 4 ani grei, dar frumoşi, de studenţie pe care-i aşteaptă.

