Vive la Roumanie! (II)
1. Cărui fapt i se datorează vizita
dvs. în Franţa, la Amiens?
Universitatea Constantin Brâncoveanu,
prin Departamentul de Relaţii
Internaţionale, a realizat o serie de
colaborări cu universităţi din Franţa,
în special ca urmare a implementării
Programului Erasmus. Acest program
educaţional structurat pe două
componente - moblilităţi pentru studenţi
şi masteranzi şi mobilităţi pentru cadre
didactice -, permite acestora din urmă
să susţină diverse cursuri ca schimb de
experienţă. Eu am susţinut patru cursuri în total opt ore, pe probleme de finanţarea
afacerilor. M-am adresat masteranzilor
din anul I de la specializarea Relaţii
Economice Internaţionale.
2. Care au fost punctele-cheie ale
expunerii dvs.?
După cum am precizat, prelegera
mea s-a axat pe probleme de finanţare a
afacerilor. A avut un caracter predominant
practic, masteranzii apreciind modalitatea
de abordare a cursului şi studiile de caz
prezentate. Am avut dicuţii pe această
temă inclusiv cu profesorul lor de Finanţe
Internaţionale, care s-a arătat interesat de

studiile de caz prezentate.
3. Cum v-au primit, sau, mai
bine-zis, cum v-au privit studenţii
francezi?
La cursuri am întâlnit masteranzi
francezi, dar mai ales masteranzi din
Africa, China, Canada şi SUA. Le-am spus
de unde sunt, unii dintre ei ştiau câteva
lucruri despre România, dar majoritatea
nu aveau nici cele mai elementare
cunoştinţe. Ne-am cunoscut mult mai bine
pe parcursul cursurilor. Am rămas foarte
surprinşi când au văzut pliantele în care
era prezentată universitatea noastră. În
ceea ce priveşte cursul, le-a plăcut foarte
mult, au fost foarte activi, iar la final, lucru
destul de rar la ei, m-au aplaudat. Unii
dintre ei mi-au cerut adresa de mail, iar
trei chiar mi-au scris.
4. Care credeţi că sunt principalele
avantaje ale acestor programe de
mobilitate?
Principalele avantaje constau în faptul
că permit studenţilor să studieze întrun alt sistem de învăţământ, experienţa
acumulată o pot valorifica în ţară şi îşi
fac noi prieteni, descoperă noi culturi şi
mentalităţi.
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