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1. Derularea programelor comunitare - ERASMUS
1.1 Situația mobilităților în anul universitar 2013-2014
Pentru realizarea programului de mobilităţi aprobat de Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru
anul universitar 2013–2014, Universitatea Româno-Americană a beneficiat de finanţare prin
programul ERASMUS în sumă totală de 248.261 EUR (225261.412 EUR din contractul iniţial
şi 23.000 EUR din suplimentare) în comparaţie cu suma de 235.612 EUR pentru anul universitar
2012-2013 (177.412 EUR din contractul iniţial şi 58.200 EUR din suplimentare).
Sumele totale, care includ şi suplimentările sunt structurate după cum urmează:
Acţiunea

Suma alocată

SMS (mobilităţi studenţi – studii)

97.168 EURO

SMP (mobilităţi studenţi – plasamente)

75.239 EURO

STA (mobilităţi cadre didactice cu scop de predare)

13.314 EURO +
23.000 EURO

STT (mobilităţi de formare personal didactic şi/ sau 25.518 EURO
administrativ)
OM (organizarea mobilităţilor)

14.022 EURO

TOTAL

248.261 EURO

Și în anul universitar 2013-2014 au fost solicitate Agenţiei Naţionale suplimentări de
fonduri, pentru derularea mobilităţilor personalului. Sumele cu care s-au suplimentat fondurile
iniţial alocate sunt: 23.000 EUR pentru acţiunea STA, ducând finanţarea totală a mobilităţilor
personalului la 61.832 EUR.
Această suplimentare a permis ca în anul universitar menţionat să se atingă un număr de
mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale personalului administrativ în număr de 54 (19 STA + 35
STT) – incluzând aici și cele 5 mobilități finanțate prin Programul EEA Grants 13-14.
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În ceea ce priveşte numărul de mobilităţi realizate, acestea sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
SMS
SMP
STA
STT
Tipuri de acţiuni

Mobilităţi studenţi
studiu

Mobilităţi studenţi
plasamente

Mobilităţi predare
cadre didactice

Mobilităţi formare
cadre didactice şi
administrativ

37

6

27

31

30

21

19

35

Număr total de
mobilităţi realizate
în 2012-2013
Număr total de
mobilităţi realizate
în 2013-2014

IMPORTANT: De menționat este faptul că mobilitățile pentru anumite categorii de mobilitități,
în special studenți, nu au fost cheltuite următoarele sumele alocate, o parte din bani vor fi
returnați la ANPCDEFP. Aceste trend descendent se manifestă și în anul universitar 2014-2015
SMS: 9605,50 euro.
SMP: 27458,21 euro.
STT: 753,60 euro.
TOTAL: 37.187,31 euro.
Fondurile absorbite sunt:
SMS (mobilităţi studenţi – studii)

87.562,5 EURO

SMP (mobilităţi studenţi – plasamente)

47.780,79 EURO

STA (mobilităţi cadre didactice cu scop de predare)

17.894 EURO*

STT (mobilităţi de formare personal didactic şi/ sau 43.184 EURO*
administrativ)
OM (organizarea mobilităţilor)

11.970 EURO

TOTAL

208.391,29 EURO

* de menționat suplimentarea la STA în valoare de 23.000 euro și transferul de la STA la STT în
valoare de 18.419,6 euro.
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Mobilităţi incoming – trend pozitiv
În anul universitar 2013-2014, un număr de 12 studenţi străini, provenind din Franţa,
Islanda, Olanda, Turcia, Portugalia, au fost înscrişi pentru un semestru sau un an universitar, la
programele de studii ale URA, în domeniile Business Administration.
Număr mobilităţi

Ţara de origine

4
5
1
1
1
12

Franta
Islanda
Olanda
Turcia
Portugalia
TOTAL

Durata
(luni)
21
15
4,25
5
4,5
49,75

Aria de studiu
(Cod ISCED)
340
340
340
340
340

URA a primit vizita a 19 profesori STA incoming de la Universităţile partenere și a
facilitat vizita a 11 de profesori STT incoming.
STA - MOBILITATI PREDARE CADRE DIDACTICE
Număr mobilităţi

Durata
(zile)

Ţara de origine

Aria de predare
(Cod ISCED)

1
Germania
5
340
2
Finlanda
10
345
2
Polonia
10
345
3
Polonia
15
340
2
Lituania
12
340
2
Turcia
12
340
1
Polonia
6
314
3
Finlanda
34
340
1
Italia
5
380
1
Norvegia
5
345
1
Islanda
5
340
19
TOTAL
119
STT - MOBILITATI FORMARE CADRE DIDACTICE SI ADMINISTRATIV
Durata
Număr mobilităţi
Ţara de origine
(zile)
1
Turcia
5
1
Danemarca
5
3
Polonia
15
2
Bulgaria
10
2
Finlanda
10
1
Ungaria
5
1
Spania
5
11
TOTAL
55
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1.2 Repere pentru anul universitar 2014-2015
Anul universitar 2014-2015 marchează trecerea la noul program Erasmus+, Universitatea
Româno-Americană a aplicat cu succes și a primit carta pentru intervalul 2014-2020.
Număr PIC: 984930435
ECHE: 221250-EP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE
ID Erasmus: RO BUCURES18
Suma alocată până la momentul de faţă este de 247.380 EUR, și este structurată după
cum urmează:
Acţiunea
Suma alocată
SMS (mobilitati studenti – studii)

104.500 EURO

SMP (mobilitati studenti – plasamente)

37.800 EURO

STA (mobilitati cadre didactice cu scop de predare)

31.320 EURO

STT (mobilitati de formare personal didactic si/ sau 35.960 EURO
administrativ)
OM (organizare mobilitatilor)

37.800 EURO

Având în vedere trendul negativ înregistrat în ultimii ani, scăderea numărului de
studenți în cadrul URA, precum și limitarea valorii grantului alocat pentru fiecare beneficiar,
preconizăm că în acest an vom avea sume necheltuite la capitolele SMS și SMP.
În ceea ce privește capitolele STA și STT, suntem încrezători că vom reuși se cheltuim
toate fondurile alocate, iar dacă este nevoie se va solicita o suplimentare.

1.3 Organizarea cursului intensiv de limba română (EILC)
În anul 2013-2014, Universitatea Româno-Americană a organizat un Curs Erasmus
Intensiv de Limba Română (EILC), pentru studenţi străini care studiază la Universităţi din
România. S-au organizat 3 serii de cursuri. Primele două serii de cursuri au fost organizate în
luna septembrie 2013, iar cea de-a treia a fost organizată în ianuarie - februarie 2014. Şi de
această dată cursul a fost de succes, fiind ales ca exemplu de bună practică de către Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Numărul total de participanţi pentru cele trei serii a fost de 36 de cursanţi. Cursul a fost predat
de 4 cadre didactice, având incluse şi activităţi culturale. Finanţarea acordată a fost de 4200
EUR/curs, 12.600 EUR în total.
Mai jos se regăsesc opiniile a doi dintre participanţi:
ALBERTO GALINDO – Universidad Politécnica de Madrid, Spain, Architecture
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Bună ziua tuturor!
Numele meu este Alberto Galindo. Eu am douăzeci si treis de ani și sunt din Madrid. M-am
născut pe noua noiembrie o mie nouă sute optzeci și nouă în Madrid, capitala Spaniei.
Eu studiez arhitectura la ETSAM (Școala Tehnică Superioară din Arhitectura din Madrid) și în
acest an voi învăța la Universitatea ”Ion Mincu”.
Aș dori să spun câteva cuvinte despre curs. A fost o experiență incredibilă. Deși cele mai multe
dintre noi stiu numai trei saptamani, putem spune ca suntem o mare familie.
În cele din urmă, totul a fost bine datorită directorului, organizatorii de cursuri și profesori
pentru devotamentul lor.
OLGAY ERDOGAN – Dokuz Eylül Üniversitesi, Turkey, American Culture and
Literature
Buna ziuă. Ma numesc Olgay, eu sunt din Turcia și am douăzece și doi de ani. Sunt student
erasmus în Universitatea din Oradea și voi studia cultură și literatura Americană. Voi studia
acolo doar pentru un semestru, dar dacă imi va plăca voi mai sta încă un semestru. M-am
hotărât să particip la acest curs intensiv de limba româna, foarte intensiv, pentru a imi face
experiența Erasmus mai ușoară. Acest curs m-a ajutat și de a semenea mi-am facut o multime de
prieteni din țari diferite ale Europei. Și sunt foarte fericit pentru că am fost aici. Vă multumesc
foarte mult pentru tot.
JORGE PADILLA GARCIA – Universidad de Málaga, Spain, Industrial Engineering
Buna ziua,
Sunt Jorge și sunt din Spania. Învat la universitatea din Malaga și aici, în România, voi învata
în universitatea din Brașov. Estudiez engenieria industriale.
Experiența acestui curs a fost foarte bun și timpul a trecut foarte repede. Îmi place România și
sper să învat multe, să ma distrez și să am un an foarte bun.
ANA SANDRA ALBENDIZ GARCIA – Universidad de Málaga, Spain, Industrial
Engineering
Buna ziua!
Eu sunt Sandra, sunt din Spania, învat la universitatea din Malaga din Spania. Și eu voi învața
la Brașov, eu voi lua trenul în trei ora la Gara de Nord. Eu studies inginieria industrial. Și voi
termina, cu voia lui Dumnezeu, acest an. Îmi place Romănia și sper să am foarte bună an și
călători la Romănia.
Multumesc foarte mult pentru acest curs și profesori care sunt foarte bune.
Încântata de cunoștință.
MÁTÉ ESTERHÁZY – Universität Wien, Austria, Geography
Buna dimineața! Mă cheamă Máté, am douăzeci și cinci de ani. Eu sunt din Austria, dar parinții
mei sunt din Ungaria. Acum locuiesc în București, dar eu voi studia geografie în Cluj-Napoca.
Îmi place fotbalul și îmi place să citesc.
Mulțumesc.
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1.4 Organizarea programului intensiv Erasmus (IP)
Pentru al doilea an consecutiv, Universitea Româno-Americană a participat într-un
program intensiv Erasmus, ca partener, împreună cu alte 4 universități din Ungaria, Polonia,
Islanda, Finlanda – aplicația pentru programul Trans-disciplinary Innomarathon a fost depusă de
Kemi-Tornio University of Applied Sciences (LAPIN AMK), dar programul s-a desfășurat la
Obuda University în Budapesta, Ungaria în perioada 31.03.2014 – 11.04.2014.
Din partea URA au participat:
Nr. crt.

Nume şi Prenume

Facultate

1
2
3
4
5
6

CHIVOIU Ștefana
DRĂGAN Mihaela
TROAȘCĂ Andrei
NIȚU Tudor Cristian
LECA Silvia Aura
TEODORESCU Dana Cristiana

MM-masterat
MM-licenta
ETII-masterat
IM-licenta
DR-licenta
RCFBII-masterat

Din partea corpului profesoral au participat: Prof. univ. dr. Valeriu Potecea și Lect. univ.
dr. Georgiana Surdu.
Scopul programului a fost acela de a îmbunătăți abilitățile antreprenoriale ale studenților,
precum și creativitatea acestora prin inovație trans-disciplinară. Studenții au lucrat în echipe
mixte (domenii și țări diferite) și au luat contact cu mediul de afaceri contribuind la
proiectele actuale ale acestora. Prin participarea la astfel de proiect se presupune că studenții
își dezvoltă următoarele abilități: munca în echipă, inovația, creaticitatea, gradul de
internaționalizare (adaptare la mediul multicultural), comunicare, networking, gândirea
antreprenorială.

1.5 EEA Grants 2013-2014
În anul 2013-2014 URA a reluat în colaborarea activă cu țările din Spațiul Economic
European, principalul motiv fiind redeschiderea liniilor de finanțare specială pentru
parteneriatele cu universități și instituții din Norvegia, Islanda și Liechtenstein, dar în egala
măsură și datorită activităților înalt calitative pe care partenerii noștri le desfășoară în mod
curent. Parteneriatele cu universități din Spațiul Economic European reprezintă un plus de
valoare pentru instituția noastră și sunt exemple de bună practică, acestea trebuie continuate și în
viitor pentru a stimula inovația și inițiativele antreprenoriale.
Însă, un mare minus al acestui program este schema de derulare (finanțare) deosebit de
complicată și de birocratizată: cu toate că în mare parte programul se ghidează după regulile
programului Erasmus, există multe diferențe care creează confuzie pentru universitate și
beneficiari, partenerii evită să semneze acorduri sau să participe în program, se risipește foarte
mult timp concomitent cu o investiție mare de resurse.
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Participanții în EEA 13-14 au fost:
STA

DUMITRASCU

Denisa

University of Tromsø – Norwegian Arctic University

STA

GHEORGHE

Camelia Monica

University of Tromsø – Norwegian Arctic University

STT

STREIANU

Flavius

University of Tromsø – Norwegian Arctic University

STA

SURDU NITU

Dana Georgiana

Bifrost University

STA

DRAGHICI

Iulia

Bifrost University

SMS

AWOYELE

Biodun Martins

University of Tromsø – Norwegian Arctic University

SMS
STA
incoming
STA
incoming

ANGHEL

Mihai Alin

University of Tromsø – Norwegian Arctic University

SVANSSON

Einar
Klaus Peter
Wolfgang

Bifrost University

FISCHER

University of Tromsø – Norwegian Arctic University

Tot pentru anul universitar 2014-2015 s-a aprobat aplicația pentru mobilități
finanțate prin EEA grants, valoarea contractului fiind de 63.500 EUR. Estimarea este că se
vor derula 3 mobilități pentru studenți, 5 mobilități pentru cadre didactice sau personal
administrativ și 4 mobilități INCOMING pentru predare.

1.6 Activităţi derulate împreună cu Departamentul de Limbi Străine
Cursuri de limba portugheză
În semestrul 2 al anului universitar 2013-2014 Universitatea Româno-Americană a oferit
cursuri de limba portugheză, în colaborare cu Ambasada Portugaliei/Institutul Camões. Au fost
organizate două serii de cursuri, nivel “începător” si nivel “intermediar”.
De menționat că au existat dificultăți în desfășurarea acestui curs, mai ales în ceea ce
privește găsirea unui număr satisfăcător de persoane care să se înscrie, indiferent de nivelul de
dificultate al cursului. Probabil, principalul motiv pentru dificultățile menționate este gradul de
interes mai scăzut în ceea ce privește activitățile suplimentare, în comparație cu interesul
manifestat la primele cursuri de limbă portugheză ale URA.
Totuși, este recomandat să păstrăm activ parteneriatul existent și extinderea cooperării cu
Ambasada Braziliei şi dezvoltarea de noi activităţi legate de spaţiul cultural lusofon.
În anul universitar 2014-2015 se preconizează derularea unui nou curs, în semestrul 2.
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1.7 Alte precizări


Erasmus + 2014-2020.

Anul universitar, 2013-2014 marchează ultimul an în care se desfășoară programul
Erasmus LLP, trecerea la Erasmus + facându-se în anul 2014-2015. Principalele activități de
pregătire au fost: reînnoirea tuturor acordurilor bilaterale (un plus fiind faptul că se poate folosi
varianta electronică în loc de document original, dar un mare minus îl reprezintă gradul de
complexitate al acestui nou document și dificultatea parcurgerii lui.) și folosirea Mobility Tool
pentru activitățile de centralizare și raportare al beneficiarilor (acest centralizator este încă în
faza de testare din această cauză au existat și există în continuare numeroase erori care duc la
dificultăți în activitatea BPC).

2. Activități ale Biroului Programe Americane
În anul universitar 2013-2014, s-a organizat un număr de 19 cursuri predate de 18
profesori internaționali, în special din Statele Unite, la care au participat 324 studenți. Detaliile
legate de cursuri sunt prezentate în anexă.
De asemenea în anul 2014 s-a continuat tradiția organizării Scolii Internaționale de vară
în parteneriat cu University of Alabama in Hunsville, la care au participat 13 studenți din care 7
din SUA.
Studenţii americani, împreună cu studenţi români, au lucrat în echipe și au făcut excursii
împreună. Timp de două săptămâni, studenții au fost instruiți în finanțe internaţionale şi politică
monetară, negocieri internaţionale și servicii de marketing,economie mondială, drept
internaţional,afaceri internaţionale.
Programul a conținut următoarele cursuri: World Economy; International Trade and
Policies; European Monetary Policy; International Business Management, Globalization. Project
Management; International Law. La activități au participat și următorii invitați:
 Kara E. Aylward- US Embassy
 EINAR SVANSSON - BIFROST University-Iceland
 PETER FISCHER- The Arctic University of Norway

Pentru o imagine reală asupra calității Scolii de vară prezentăm în continuare câteva
impresii ale participanților
‘The trip has been fine. I loved going out and seeing new things. This is the farthest east I have
ever traveled. The classes were informative, although some teachers I preferred over others.
This has been a good trip full of fun experiences. I hope to hear from my Romanian friends in
the future.’
‘I have enjoyed the friends I have made during my 2 weeks here. Most are people (fellow
Americans) I wouldn’t have met otherwise. Saw some beautiful countryside during our
9

weekend trip. (I) met some very interesting Romanian people during the afternoon outings. (I)
enjoyed the limited classroom activities.’
‘I loved Romania and getting to know American students I would not have met otherwise. The
Romanian students were wonderful to us and showed, taught and helped us a lot.’
‘The overall experience was great. I was something different than I was used to. The people I
met and the things I learned were great. The classes, some of them, were very interesting and
gave me a new perspective about how classes can be taught. … These two weeks were great for
me, the things I learned and the friends I made are going to stick with me for a long time. I am
very happy that I participated and maybe I will be a part of another summer school at RAU, or in
the US.’
‘Before venturing to Romania I heard horror stories of gypsies, orphans, poverty and general
despair. I was met with a foreign language, new places and a hope of excitement. From the
time the speeding car reached the University I felt a form of welcome I believe only the
Romanian people could give. As Americans we had no idea how the other students would
react. They, surprisingly, took us in with open arms. I would suggest it to others.’
‘I loved the experience. I appreciate all the time and dedication that went into this trip. The
people are loving, the country is beautiful. I encourage anyone to give Bucharest a shot if they
are ever able.’
“The Summer School was a new and incredible experience. I met many people and I learnt
about a new culture. I made friends who cared about me and gave me their support. The
Summer School was a perfect combination of fun and education. I want to do this every year”.
“For me, this Summer School was an adventure, and also an unforgettable experience, where I
met wonderful people, made new friends, and got priceless knowledge”.
‘The overall experience was great. I was something different than I was used to. The people I
met and the things I learned were great. The classes, some of them, were very interesting and
gave me a new perspective about how classes can be taught. … These two weeks were great for
me, the things I learned and the friends I made are going to stick with me for a long time. I am
very happy that I participated and maybe I will be a part of another summer school at RAU, or
in the US.’
‘I have found this trip to be rich with new experiences and challenges beyond anything you can
experience in a regular classroom setting. The Professors are very knowledgeable, offer unique
perspectives on everyday subjects. The Romanian students additionally contributed a unique
perspective which enriches the debates and class discussions. The Romanian culture is
extremely full and exciting, offering a wide range of historic, social and economic exchanges.
Definitely worth the price of admission.’
În ceea ce privește cursurile sustinute de profesori străini în anul 2014-2015, situația se
prezintă astfel: în semestrul 1 s-au derulat 10 cursuri, predate de 8 profesori, la care au
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participat 160 de studenți; pentru semestrul 2 sunt programate 12 cursuri, predate de 9
profesori.

3. Activități ale Biroului Studenți Internaționali
În anul universitar 2013-2014 erau înregistrați 128 de studenți internaționali, inclusiv cei
înmatriculați la programe de studii în limba română. Dintre aceștia 62 erau înmatriculați la
programele de licență cu predare în limba engleză. Numărul de studenți internaționali este
completat cu încă 34. Ca dispersie geografică aceștia provin din 29 de țări, de pe toate
continentele.
În anul universitar curent, 2014-2015, sunt înregistrați 117 studenți internaționali,
inclusiv cei înmatriculați la programe de studii în limba română. Dintre aceștia 70 erau
înmatriculați la programele de licență cu predare în limba engleză. Ca dispersie geografică
aceștia provin din 28 de țări, de pe toate continentele.
În vederea creșterii numărului de studenți internaționali, în perioada menționată s-au derulat
următoarele activități:
 Consilierea studenților interesați de universitate;
 Evaluarea aplicanţilor, organizarea interviurilor şi a testelor de limba engleză;
 Finalizarea procesului de admitere si completarea dosarelor pentru Ministerul
Educaţiei Naţionale;
 Primirea studenţilor internaţionali în noul an universitar;
 Organizarea unei sesiuni de orientare cu informaţii privind Universitatea RomânoAmericană, campus, facilităţi, descrierea Bucureştiului şi a activităţilor din timpul
liber;
 Crearea unei sesiuni de socializare între studenţii internaţionali şi cei locali prin
clubul studenţilor şi diverse activităţi la nivel de universitate şi integrarea lor în
„comunitate”
 Organizarea unei excursii pentru studenţii internaţionali în afara Bucureştiului, la
castelul Bran, vizitarea cramelor Halewood în Azuga şi vizitarea Pelişorului;
 Verificarea noilor cereri de parteneriat din partea agenţiilor; verificarea
recomandărilor şi a numarului de studenti adus pentru fiecare universitate cu care a
colaborat/colaborează agenţia;
 Promovarea cursurilor predate de profesori internaţionali şi a unor activităţi culturale
pentru crearea unei agende cât mai diversificate şi atractive pentru studenţii
internaţionali;
 „Follow-up” cu studenţii care nu au reuşit sa se înscrie la timp în anul universitar
2014-2015; asistenţă cu privire la procedura de aplicare, documente necesare, viză;
 “Follow-up” cu agenții întâlniți la workshop-urile la care s-a participat;
 „Follow-up” cu studenții întâlniți la târgurile internaționale, atât prin email-uri și
newslettere cât și prin telefon;
 Actualizarea site-ului
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 Realizarea unor noi materile promoționale (flyere, broșură generală, brosuri
specifice);
 Oferirea de asistență pentru studenții internaționali deja existenți la cele 2 programe
în limba engleză precum și pentru candidați străini care au primit scrisoare de
acceptare la studii;
 Organizarea unor sesiuni de training prin Skype pentru agenți și candidați.

Reprezentare Workshopuri internaționale și asociații internaționale
În vederea dezvoltării unor relații de colaborare cu agenți educaționali din teritoriile de interes
pentru URA și pentru extinderea parteneriatelor, URA a fost reprezentată la:
 ICEF Dubai Workshop; 3 Februarie - 5 Februarie, 2014
 EAIE Prague – 16-19 Septembrie 2014
În prezent, există 117 de acorduri cu agenți educaționali, ceea ce reprezintă o creștere
semnificativă a numărului de acorduri față de anul trecut. Totuși eficiența activității este redusă,
doar 4 studenți internaționali fiind recrutați astfel. Sunt analizate însă câteva opțiuni pentru
activarea acordurilor.
Cerințele agenților identificate de-a lungul perioadei de recrutare se referă la:
 Posibilitatea de a vizita universitatea pentru o privire mai clară asupra predării,
facilităților, personalului academic și administrativ, dar și pentru a căpăta încredere
că oferta prezentată în materialele promoționale este reală;
 Oferirea unor comisioane mai consistente;
 Livrarea unor colete cu materialele în format printat cu scopul de a fi folosite în
procesul de consiliere al potențialilor candidați;
 Dezvoltarea unor programe noi în limba engleză;
 Organizarea unui an pregătitor;

Promovarea la manifestări internaționale
Pentru a interacționa direct cu potențialii candidați, s-a participat la următoarele evenimente
educaționale:
 25th IEFT International Education Fairs of Turkey, Ankara și Istanbul, 8-17 Martie
2014;
 International Higher Education Fair (Maroc) – 22-27Aprilie 2014;
 RIUF Moldovan International Educational Fair, Chișinău, 21-22 Martie 2014
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Volume înregistrate:
Până la începerea anului universitar s-au înregistrat 161 de aplicanți (86 în 2013) iar în urma
selecției dosarelor sau a interviului au fost selectate și transmise către Ministerul Educatiei
Naționale 89 (50 în 2013) de dosare din care au fost aprobate 61 (46 în 2013) iar 6 sunt încă în
aşteptare. În momentul de față avem studenți străini înmatriculați în anul 1 la:
 Licenţă - Computer Science for Economics – 6 studenţi internaţionali din 6 ţări
 Licenţă - International Business – 21 de studenţi internaţionali din 11 ţări
 Master Finance - 7 studenţi din 5 ţări.
Studenţii internaţionali din anul I provin din 19 ţări.

Acțiuni viitoare
În perioada următoare se au în vedere următoarele:
- Realizarea unui studiu pentru identificare principalelelor piețe țintă;
- Elaborarea unui nou plan de marketing internațional, care să includă și detalii despre
modul de accesare a principalelor piețe țintă; promovarea în mediul digital ar trebui
tratată cu mai multă atenție;
- Obținerea de informații de la agenți cu privire la piața educațională și sistemele
educaționale din țările vizate;
- Informații, suport și asistență pentru agenții cu care deja am semnat și pentru cei noi;
- Realizarea în format unitar a materialelor de prezentare;
- Realizarea unui set mai consistent de materiale promoționale
- Continuarea demersului de contactare a Ambasadelor țărilor în care URA nu se
regăsește pe lista cu instituții recunoscute / acreditate în vederea sprijinirii printr-un
efort diplomatic a procesului de recunoaștere;
- Consiliere pentru studenții care aplică individual la cele 2 programe;
- Selectarea târgurilor educaționale din anul 2015 și pregătirea participării la acestea;

4. Activități ale Departamentului de Studii Asiatice
CENTRUL DE STUDII ROMÂNO – JAPONEZE – „ANGELA HONDRU” (CSRJ-AH)
1. CSRJ – AH a continuat și anul acesta să organizeze serie variată de cursuri: cursuri de
limba japoneză (în prezent, la cursuri participă peste 200 de cursanți), cursuri de
ceremonia ceaiului, ikebana, aikido, ninjutsu, mediul de afaceri japonez, caligrafie
japoneză (shodo), tobe tradiționale japoneze (taiko), istoria filmului japonez.
2. Pe data de 31 ianuarie 2014, CSRJ – AH a organizat dezbaterea Gheișa din shinkasen –
reflecții despre Japonia contemporană. Excelența Sa domnul Ambasador Aurelian
Neagu, director al Direcției Asia – Pacific din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și
doamna lector.univ.dr. Magdalena Ciubăncan, președintele Asociației Profesorilor de
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Limba Japoneză, au oferit informații fascinante despre relația dintre tradiționalism și
modernitate în Japonia de azi.
În luna martie 2014, cursanții Centrului au participat pentru al șaselea an la rând la
Concursul de Discursuri în Limba Japoneză. De-a lungul anilor, cursanții noștri au
obținut de două ori premiul I, de două ori premiul III, iar în anul 2013, Andra Stănciuloiu
a obținut chiar premiul cel mare oferit de către Ambasadă. Anul acesta cursantul CSRJ –
AH, Șandru Ion, a obținut locul III - secțiunea avansați, unde a concurat alături de
studenți la facultăți ce au ca profil limba japoneză.
Pe data de 20 martie 2014, CSRJ – AH a continuat seria dezbaterilor cu o conferință
numită Kawaii – Drăgălășenie, Artă, Kitsch?. Invitații speciali ai acestei ediții au fost
domnul Silviu Dancu, scriitor, dar și domnul Bogdan Opreanu, profesor de limba
japoneză.
În luna aprilie, CSRJ – AH a organizat de asemenea vernisajul expoziției Seeds in the
Heart al artistei japoneze Hisako Kobayashi. Vernisajul s-a bucurat de prezența doamnei
profesor Angela Hondru, cunoscut niponolog, a doamnei Virginia Barbu, critic de artă, a
domnului Marius Tiță, critic de artă și redactor șef la Radio România Internațional și a
domnului rector Ovidiu Folcuț.
Pe data de 14 aprilie 2014, a avut loc conferința Căile dezvoltării. Ratări și succese în
depășirea decalajelor economice. România și Japonia, invitații speciali ai acestei
întâlniri au fost profesor dr. Bogdan Murgescu și profesor dr. Florin Bonciu.
În perioada 24 martie – 07 aprilie 2014 a avut loc cea de-a cincea ediție a Programului
Cultural: Nuanțe ale Asiei de Est. Acest program de studii este organizat în fiecare an de
către Centrul de Studii Româno – Japoneze „Angela Hondru”, în parteneriat cu agenția
Free Spirit, dar și cu Centrul de Studii Româno – Coreene. Anul acesta, grupul de
cursanți și profesori a vizitat două țări (Japonia și Coreea de Sud), primele două
metropole ale lumii, Seul și Tokio; două dintre cele mai mari porturi ale lumii, Busan și
Osaka; un total de 13 orașe; trei insule, Kyushu, Miyajima, Honshu; o peninsulă; plaja de
la Busan, fundul marii la reflux la Miyajima, muntele Fuji în parcul Hakone. Au vizitat
temple, pavilioane și altare, având șansa să participe și la o ceremonie a ceaiului.
În luna mai 2014, a avut loc pentru al treilea an la rând, în cadrul Universității Româno –
Americane, Otaku Festival. Cea mai cunoscută și mai veche convenție de anime,
cosplay, manga și jocuri la care CSRJ - AH a fost co-organizator. Au fost organizate
peste 80 de activități diferite (prezentări, concursuri, ateliere, jocuri, proiecții de film
etc.) Anul acesta la Festival au participat peste 4500 de persoane.
În perioada 3 – 9 mai 2014, a avut loc cea de-a noua ediție a Zilelor Culturii Japoneze la
Universitatea Româno – Americană. De-a lungul săptămânii au avut loc o serie de
activități dedicate acestui eveniment, printre care trebuie să amintim și a doua ediție a
conferinței științifice internaționale Japan – Romania: differences, resemblances, cross
points, organizată de CSRJ – AH în parteneriat cu Facultatea de Istorie din cadrul
Universității București, Asociația Profesorilor de Limba Japoneză din România și
Institutul de Economie Mondială din cadrul Academiei Române. Conferința și-a propus
să aducă în atenția specialiștilor și a publicului larg o serie de aspecte legate de
economia, limba, istoria cultura Japoniei și relațiile româno-japoneze. De asemenea joi, 8
mai 2104, a avut loc și Gala CSRJ – AH, ce a celebrat cea de-a noua aniversare a
Centrului printr-o serie de momente artistice, dar și prin acordarea de premii celor mai
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performanți cursanți. Evenimentele s-au încheiat cu o prezentare susținută de domnul
Mihai Albu ce a vorbit despre Spiritualitatea japoneză – o abordare practică.
Introducere în Reiki tradițional.
10. Pe data de 1 iunie 2014, CSRJ-AH a participat la o nouă ediție a evenimentului Grădina
cu Artiști ce a avut loc în Parcul Grădina Icoanei. Împreună cu grupul Haramichi RO și
Tenshin, au fost organizate ateliere de kimono și yukata, de caligrafie japoneză,
kanzashi, dar și origami.
11. La finalul lunii iunie, pe data de 25, marele maestru de ikebana, Shogo Kariyazaki, a
venit pentru prima dată în România, în cadrul unui eveniment de artă florală japoneză,
organizat de către CSRJ – AH în parteneriat cu Asociația de Muzică Japonia – România
și Asociația Economică și Culturală România – Japonia. În prima parte a zilei maestrul
Shogo Kariyazaki, a susținut un atelier de ikebana la Grădina Botanică in București
pentru cursanți și profesioniști. Începând cu ora 19:00, în Aula Magna a Universității
Româno – Americane, a avut loc o demonstrație mai amplă de ikebana susținută de
marele maestru. Pe parcursul acesteia, artistul a realizat aranjamente florale în stilul celor
pentru care a devenit celebru în toată lumea. Demonstrația a fost acompaniată la pian de
conoscutul artist Toma Popovici.
12. În perioada 17 – 24 iulie, echipa CSRJ – AH a urmat la Londra cursuri la prestigiosul
Canning Institute. Tema a fost Bridging the Culture Gap, cursul fiind concentrat pe
relația cu parteneri de afaceri japonezi. Echipa CSRJ-AH a avut posibilitatea de a
descoperi Japonia în inima capitalei britanice, de a interacționa cu întreprinzători
japonezi, dar și de a participa la cursuri conduse de traineri cu o vastă experiență în
Japonia. Am avut de asemenea șansa de a fi primiți la una dintre cele mai faimoase
instituții de învățământ superior ce are ca temă studiul Asiei, și anume SOAS (School of
Oriental and African Studies – University of London).
13. În ultima parte a lunii semptembrie, CSRJ – AH a organizat cea de-a șasea ediție a școlii
de vară ce a avut loc în Sibiu și Maramureș. Pe parcursul celor cinci zile, cursanții au
avut șansa să se bucure de cursuri de limba japoneză, aikido și nu în ultimul rând au fost
organizate și cursuri de anime.
14. În luna octombrie, a avut loc și cea de-a doua ediție a Asia Fest la care CSRJ – AH a
participat în parteneriat cu Haramichi RO. Evenimentul a avut loc în perioada 10 – 14
octombrie, iar printre activitățile desfășurate s-au numărat un mini – recital de taiko, o
paradă de kimono precum și o paradă de costume moderne inspirate din tradiția
japoneză. Au fost organizate ateliere de yukata și kimono, shodo sau origami.
15. CSRJ – AH a participat de asemenea și la cea de-a șasea ediție a Festivalului de Ceai și
Cafea, în luna octombrie 2014, organizând Seara Japoneză în cadrul căreia au avut loc
ateliere de caligrafie japoneză, o demonstrație de ceremonia ceaiului, dar și un mini –
recital de taiko.
16. Pe data de 25 octombrie, CSRJ – AH a organizat de asemenea un concert și o prezentare
de muzică tradițională japoneză susținute de domnul profesor Takeshi Yamakawa
(shakuhachi), doamna Kazuko Yanase (shamisen, koto), doamna Hiroko Yamamoto
(koto).
17. Luna noiembrie a început cu un atelier de tradiții românești și mini recital de muzică
clasică organizat de CSRJ – AH. Evenimentul a avut loc pe data de 3 noiembrie, iar
invitații au fost doamna Kazuko Shimada, președintele Asociației de Muzică România –
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Japonia, dar și bursierii aflați în acest an în România, domnișoarele Yamakawa Hiroko și
Tahara Ayako și domnul Sumi Naoyuki. Au fost organizate ateliere de jocuri populare
românești, dar și de cusături tradiționale.
18. Pe data de 4 noiembrie, a avut loc în Sala de Marmură a Băncii Naționale a României
concertul Asociației de Muzică România-Japonia. Concertul a fost susținut de artiștii
Yamakawa Hiroko , la saxofon, și Tahara Ayako , la violă, împreună cu Diana Jipa
(vioară), Cristina Popescu (pian) și Sumi Naoyuki (viola și pian).
Organizatorul concertului a fost Asociația de Muzică România-Japonia si Banca
Nationala a Romaniei, în parteneriat cu Asociatia Economică și Culturală RomâniaJaponia, Centrul de Studii Româno-Japoneze “Angela Hondru” și Camera de Comerț și
Industrie România-Japonia.
19. CSRJ – AH a fost de asemenea onorat să participe la prima ediție a Festivalului Japonez,
organizată de Fundația Română de Aikido Aikikai și Clubul Cavaler Aikido, eveniment
ce a însoțit Seminarul Național de Aikido Aikikai. În cadrul evenimentului, Centrul a
organizat împreună cu partenerii de la Haramichi RO și Tenshin, ateliere de limba
japoneză, caligrafie japoneză, ikebana, ceremonia ceaiului, taiko, dar și de ateliere de
origami, yukata, kimono.
20. CSRJ – AH a continuat să participe și de-a lungul anului 2014 la Serile Japoneze
organizate în parteneriat cu Librăria Humanitas de la Cișmigiu. La fiecare ediție numărul
persoanelor participante a depășit 100, iar aceste ediții au fost dedicate cărților lui:
Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Liza Dalby, dar și Kido Okamoto. Trebuie să
menționăm de asemenea faptul că ultima seară japoneză de anul acesta, ce a avut loc pe
data de 4 decembrie, a fost încheiată cu un moment dedicat doamnei profesor Angela
Hondru pentru a celebra aniversarea zilei de naștere a domniei sale.
21. De-a lungul anului 2014, CSRJ – AH împreuna cu Haramichi RO au participat, împreună
cu Toyota România, la evenimentele Business Days ce au avut loc în țară. Astfel am
organizat demonstrații de ceremonia ceaiului, dar și ateliere de caligrafie tradițională
japoneză, yukata și kimono. Evenimentele au avut loc în Cluj, Iași și București.
CENTRUL DE STUDII ROMÂNO – COREENE (CSRK)
1. CSRK se află în prezent în al treilea an de când organizează cursuri de limba coreeană,
având în prezent peste 80 de cursanți.
2. În luna martie 2014, CSRK a organizat un workshop de comunicare interculturala în
cadrul companiei Samsung, la sediul din București. Acesta a fost susținut de doamna
profesor Ha Youn Sun, participanți fiind angajații români din cadrul companiei.
3. În perioada 24 martie – 07 aprilie 2014 a avut loc cea de-a cincea ediție a Programului
Cultural: Nuanțe ale Asiei de Est. Anul acesta, organizator a fost și CSRK, împreună cu
CSRJ – AH și agenția de turism Free Spirit. Anul acesta, grupul de cursanți și profesori a
vizitat două țări (Japonia și Coreea de Sud), primele două metropole ale lumii, Seul și
Tokio; două dintre cele mai mari porturi ale lumii, Busan și Osaka; un total de 13 orașe;
trei insule, Kyushu, Miyajima, Honshu; o peninsulă; plaja de la Busan, fundul marii la
reflux la Miyajima, muntele Fuji în parcul Hakone. Au vizitat temple, pavilioane și
altare, având șansa să participe și la o ceremonie a ceaiului.
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4. În luna aprilie 2014, a avut loc în cadrul Universității Româno – Americane, evenimentul
International Day, la care a participat și CSRK cu ateliere de caligrafie coreeană, de
hanbok și jocuri tradiționale coreene.
5. În luna mai 2014, CSRK și Universitatea Româno – Americană au primit vizita unei
delegații oficiale de la Dankook University din Seul. Cu ocazia acestei vizite, cele două
universități au semnat și un acord de cooperare, urmând ca în primul semestru al anului
universitar 2015 – 2016, doi dintre studenții URA să plece cu burse de studiu în Coreea.
6. Între 17 – 20 septembrie 2014, CSRK împreună cu Korea World Missions Association și
Asociația Hansarang a organizat Școala de Cultură Coreeană. Evenimentul s-a bucurat
de sprijinul Ministerului Culturii, Sportului și Turismului din Coreea, și al Ambasadei
Republicii Coreea la București. De-a lungul celor 3 zile, cei 60 de cursanți la Școala de
Cultură Coreeană, au participat la cursuri de tobe tradiționale coreene, dans tradițional
coreean, dans cu evantaie, dans cu măști, ceremonia ceaiului coreean, maniere coreene,
cântece tradiționale coreene, film coreean, jocuri tradiționale coreene, dar și bucătărie
coreeana, toate acestea fiind coordonate de profesori și artiști din Coreea de Sud.
Evenimentele s-au încheiat sâmbătă cu Festivalul de Cultură Coreeană, la care au
participat aproximativ 500 de persoane ce s-au putut bucura de momente artistice
susținute de artiștii coreeni (tobe și dans tradițional coreean), de cursanții ce au participat
la Școala de Cultură Coreeană, dar și de pasionați ai culturii coreene.
7. În luna decembrie, CSRK va organiza cea de-a treia ediție a concertului de Crăciun
împreună cu Hansarang – Limba și Cultura Coreeană. Cursanții CSRK vor pregăti
cântece în limba coreeană, un mini – recital de tobe tradiționale coreene și dans
tradițional coreean.
CENTRUL DE STUDII ROMÂNO – CHINEZE (CSRC)
1. Începând cu luna noiembrie 2014, a început un nou modul al cursului de limba chineză,
sub îndrumarea doamnei profesor Lili Zhao.
2. Pe data de 27 iunie 2014, CSRC a organizat o întâlnire cu domnul Tiberiu Pintilie,
membru al expediției românești pe Everest ce a avut loc în luna mai a acestui an. Tema
conferinței a fost Despre Everest și depășirea limitelor alături de Tiberiu Pintilie.
3. Pe data de 7 octombrie 2014, CSRC împreună cu Asociația Adventure Diplomacy a
organizat evenimentul Puntea între lumi – Experiența românească pe tărâm chinez la 65
de ani de relații între Republica Populară Chineză și România. Aceasta a cuprins o
expoziție de fotografii surprinse în cadrul expedițiilor alpine desfășurate în Himalaya pe
vârfurile Everest și Cho Oyu. Vernisajul a fost precedat de o vizită la Departamentul de
Studii Asiatice. În deschiderea evenimentului au oferit scurte alocuțiuni Excelența Sa,
doamna Huo Yuzhen, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare
Chineze în România, domnul Corneliu Vișoianu, Consilier al Primului Ministru,
reprezentant al Guvernului României, domnul Cristian Cosmin, Secretar de Stat cu
Probleme de Tineret, reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului, Excelența Sa,
domnul Sergiu Celac, fost Ministru de Externe al României, domnișoara Eliza Chirilă,
fost reprezentant de tineret al României la ONU și președinte al Clubului Studenților din
cadrul Universității Româno-Americane. Domnul Tiberiu Pintilie, Președintele
Asociației Adventure Diplomacy, membru al expedițiilor alpine desfășurate în Himalaya
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și realizator al fotografiilor, a introdus publicul prezent la eveniment în atmosfera
expediției. Participanții la vernisaj au putut să admire și cele două costume purtate la
înălțime de doi dintre participanții la expediție, domnii Tiberiu Pintilie și Adrian Fako,
precum și o mini-tabără folosită drept adăpost. Evenimentul s-a bucurat de participarea
domnului Zhang Zheng, Secretar II și a domnului Bian Zhengdong, Secretar II și
Director al Secției Educație din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze la
București, domnul Andrei Hațeganu, Ministru Plenipotențiar al Ministerului Afacerilor
Externe, Direcția Asia-Pacific, precum și cursanți și profesori din cadrul Centrului de
Studii Româno-Chineze împreună cu domnul Alexandru Crișu, Coordonatorul CSRC,
studenți și cadre didactice ale Universității Româno-Americane.
4. Pe data de 13 decembrie 2014, CSRC împreună cu Radio China Internațional Club
organiezează Gala Aniversara a 73 a aniversare de RCI. La eveniment va participa și o
delegație a RCI de la Beijing, dar și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Populare
Chineze la București.
CENTRUL DE STUDII ROMÂNO – AZERE (CSRA)
1. În luna noiembrie 2014, un nou modul al cursurilor de limba azere a debutat la Centrul
de Studii Româno – Azere sub îndrumarea doamnei profesor Shafaq Mammadova,
cursuri organizate cu sprijinul Fundației Heydar Aliyev și al Ambasadei Republicii
Azerbaidjan la București.
2. Pe data de 11 noiembrie 2014, CSRA a organizat împreună cu Fundația Heydar Aliyev,
Asociația de Geopolitică Ion Cornea, conferința cu tema Importanța geopolitcă a
Azerbaidjanului în noul context internațional. Printre cei care au susținut prezentări în
cadrul conferinței s-au numărat: domnul Irhan Davudov (consilier Ambasada Republicii
Azerbaidjan), domnul Iqbal Haciyev (președintele Fundației Heydar Aliyev), domnul
Vasile Simileanu (analist geopolitică, director fondator revista Geopolitca), domnul
Hamza Karimov (director general SOCAR România), domnul Florin Bonciu
(prof.univ.dr. la Universitatea Româno – Americană), domnul Dan Bărbuț (analist
securitate energetică), domnul Ionuț Constantin (analist strategii energetice Caucaz),
domnul Razvan Buzatu (Colegiul Național de Apărare).
3. Vineri, 21 noiembrie 2014, Centrul de Studii Româno – Azere din cadrul Universității
Româno – Americane, împreună cu Ambasada Republicii Azerbaidjan în România a
organizat o prezentare a oportunităților de studiu și de obținere a burselor de școlarizare
la Azerbaijan Diplomatic Academy din Baku.
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OBIECTIVE ALE DEPARTAMENTULUI DE STUDII ASIATICE - 2015
1. Pentru anul 2015 DSA va continua proiectele inițiate anul acesta și aflate în plină
desfășurare: cursuri de limba japoneză, cursuri de ceremonia ceaiului, ikebana, aikido,
ninjutsu, mediul de afaceri japonez, caligrafie japoneză (shodo), tobe tradiționale
japoneze (taiko), istoria filmului japonez, limba coreeană, limba azeră, limba chineză.
2. Continuarea seriei de seri japoneze ce au loc la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, prima
din acest an va avea loc pe data de 22 ianuarie 2015.
3. Vor continua de asemenea și Întâlnirile la un Ceai Verde Japonez, temele abordate fiind
din cele mai diverse, vorbind despre clișee și stereotipuri în Japonia, tradiționalism,
mituri, dar și despre probleme și subiecte interesante întâlnire în Japonia contemporană.
4. În luna martie, cursanții CSRJ – AH vor participa la Concursul de Discursuri în Limba
Japoneză. Pregătirile vor începe chiar din luna ianuarie, astfel încât să ne prezentăm și
anul acesta, la fel de pregătiți ca și anul trecut.
5. În perioada 20 martie – 06 aprilie 2015 va avea loc Programul Cultural anual organizat
de CSRJ – AH, CSRK și agenția de turism Free Spirit. Și de data aceasta, cursanții vor
avea șansa să se bucure de frumusețea Coreei de Sud, dar și a Japoniei, iar pe lângă
vizitele în cele mai importante orașe din cele două țări, aceștia vor avea pentru prima
dată șansa să viziteze Dankook University din Republica Coreea, Ritsumeikan Asia –
Pacific University din Beppu (Japonia), dar și la Ambasada României la Tokio.
6. Otaku Festival va avea loc și anul acesta, în perioada 8 – 10 mai și va deschide ediția de
anul acesta a Zilelor Culturii Japoneze. CSRJ – AH va fi de asemenea co-organizator, iar
împreună pregătim la fel de multe activități ca și anul trecut, invitați surpriză și peste
5000 de participanți.
7. În luna mai 2015 va avea loc cea de-a zecea ediție a Zilelor Culturii Japoneze,
evenimente întinse tot pe perioada unei săptămâni. Ca și anul acesta, dintre evenimente
trebuie să amintim conferința științifică internațională Japan – Romania – cross points in
a global context, aceasta va avea loc în perioada 11 – 12 mai 2015, la care au confirmat
deja participarea trei keynote speakeri: domnul profesor Saburo Kobayashi, fost General
Manager la Honda Co., doamna profesor Griseldis Kirsch de la School of Oriental and
African Studies – London University, dar și domnul Dai Nakamoto, de la Ritsumeikan
University. Conferința va fi organizată și anul acesta în parteneriat cu Facultatea de
Istorie din cadrul Universității București, Asociația Profesorilor de Limba Japoneză din
România și Institutul de Economie Mondială din cadrul Academiei Române, dar și cu
Ritsumeikan University din Kyoto. Conferința își propune și anul acesta să aducă în
atenția specialiștilor și a publicului larg o serie de aspecte legate de economia, limba,
istoria cultura Japoniei și relațiile româno-japoneze. Evenimentele vor continua cu Gala
CSRJ – AH, ce va avea loc pe data de 13 mai, atunci când vom celebra 10 ani de
activitate. Pe lângă premierea cursanților performanți, vom sărbători de asemenea cu o
serie de momente artistice. Îl vom avea invitat pe domnul Tenkei Nomura, ikebanist, o
grup de cascadori japonezi, dar și pe domnul Daichi Kawada, expert în manga și taiko.
8. CSRJ – AH va participa în luna aprilie 2015 la a doua ediție a a Festivalului Japonez,
organizată de Fundația Română de Aikido Aikikai și Clubul Cavaler Aikido, eveniment
ce va însoți seminarul Național de Aikido Aikikai.
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9. Scoala de vara din anul 2015 se va afla la a șaptea ediție și se va desfășura în Delta
Dunării. Ca și anii trecuți, cursanții ce vor participa la aceasta vor avea șansa să se
bucure de cursuri de limba japoneză, de mediul de afaceri japonez, aikido.
10. CSRK va organiza și toamna anului viitor, a doua ediție a Festivalului de Cultură
Coreeană. Acesta va cuprinde și anul acesta cursuri de dans tradițional coreean, muzică
tradițională coreeană, tobe coreene, ceremonia ceaiului coreean etc.

5. Alte activități ale Departamentului de Relații Internaționale




Implementarea unui proiect POS DRU pentru finanțarea unor noi programe de
studii cu predare în limba engleză: Ensuring competences adequate to the labour
market requirements through study programs of excellence with an international
dimension;
Organizarea International Week – “Japanese Cultural Days” 05-09.Mai.2014.



Organizarea cursului English for Lecturers - Skills for Using English in an
Academic Environment, September 22-26, 2014.



Realizarea filmelor de promovare ale URA.



Denumirea salilor de la etajul 3 si aranjarea spațiului din zona Departamentului de
Relații Internaționale;



Montarea și actualizarea plăcuțelor bilingve.

6. Proiecte și evenimente cu participare internațională
Pe lângă activitățile derulate în mod direct de Departamentul de Relații Internaționale, în cadrul
Universității Româno-Americane se organizează și alte evenimente cu caracter internațional.
Departamentul de Relații Internaționale susține și se implică în astfel de activități. Dintre
evenimentele derulate în 2014 am putea enumera:
 Conferințe științifice, activitatea participanților din străinătate fiind regăsită în Comitetul
Științiific sau Comitetul de Organizare, prezența la lucrările Conferinței sau transmiterea
de articole:
o Japan – Romania: differences, resemblances, cross points; organizată de Centrul
de Studii Româno-Japoneze; mai 2014
o Management, Leadership and Innovation Towards a Better Changing World, 2nd
Edition, organizată de Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional;
Noimebrie 2014
o Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României, editia a 8-a în
Uniunea Europeană, organizată de Facultatea de Drept; Noiembrie 2014
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Vizite de studiu și seminarii de lucru cu experți străini organizate în cadrului proiectului
POS DRU “The Development of the European Management System of Higher
Qualification and the Revaluation of Informal Competences”, derulat cu partenri din
Italia, Germania, Grecia și Franța;
Proiectul “Digi-Guidance”, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation (TOI). Realizat în
Partnerita cu Universitatea Danubius din Galați (coordonator), Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu, AJOFM Oradea, Cascaid UK, Pluriversum (Italia);
Evenimente ale Centrului de Economie Politică și Afaceri “Murray Rothbard”.

Notă: la realizarea raportului au participat: Mihai Sebea, Flavius Streianu, Șerban Georgescu,
Diana Spânu, Despina Bărbieru, Sorana Florea, Aiste Razinskaite și Elena Grozav.

16.12.2014
Conf. univ. dr. Mihai Sebea

Director, Departamentul de Relații Internaționale
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Anexa 1 - Cursuri susținute de profesori de la universități partenere din
SUA/Europa:
www.guestcourses.rau.ro
2012-2013
Număr cursuri : 17; Număr profesori: 14; Studenți: 302
Sem.I:
1-12 octombrie, 2012
1. Dr. Donald E. CORBIN- JAMES MADISON UNIVERSITY, Virginia
Curs: "Language and Politics during the American Presidential
Election of November 2012"
17
...............................................................................................
22 octombrie-2 noiembrie, 2012
2. Dr. James K. McCOLLUM, UNIVERSITY of ALABAMA in HUNTSVILLE,
Alabama
Curs: „Project Management”
28
........................................................................................................................
3. Joanna Symms, FRASER LLOYD & PARTNERS, LLP
Curs: „Growth Strategies”
20
........................................................................................................................
10-14 decembrie, 2012
4. Dr. Seyed M. MEHDIAN-UNIVERSITY of MICHIGAN FLINT, Michigan
Curs: “Selected Topics in Financial Management”
33
........................................................................................................................
Sem II:
25 februarie-08 martie, 2013
5. Drd. Hans ZWAGA-KEMI_TORNIA UNIVERSITY, Finland
Curs: “Design Factory for Innovative Ideas”
6
…………………………………………………………………………………
4- 8 martie, 2013
6. Dr. Daniel G. GALLAGHER- JAMES MADISON UNIVERSITY, Virginia
Curs: “Negotiation Skills and Dispute Resolution”
37
……………………………………………………………………………………………………
…
4-8 martie, 2013
7. Dr.Mehdian SEYED-University of Michigan-Flint
22

Curs: “Financial Management”

8

………………………………………………………………………………………
5-13 martie,2013
8. Dr. Stephen R. BOWERS-LIBERTY UNIVERSITY, Virginia
Curs: “Corporate and Governmental Counter Intelligence- the Protection of Information
& Sources”
13
………………………………………………………………………………………
5-13 martie,2013
9. Dr. Steven R. SAMSON-LIBERTY UNIVERSITY, Virginia
Curs: “Political Philosophy”
21
……………………………………………………………………………………………………
…………….
18-29 martie, 2013
10. Nicholas Dima- James Madison University,Virginia-USA
Curs: „Inter-Cultural Communication”
19
..................................................................................................................
1-12 aprilie, 2013
11. Nicholas Dima- James Madison University,Virginia-USA
Curs:”Globalization”
9
...........................................................................................................................
8-19 aprile, 2013
12. Dr. James K. McCOLLUM, UNIVERSITY of ALABAMA in HUNTSVILLE,
Alabama
Curs: „Applied Business Management”
7
...................................................................................................................
15-26 aprilie, 2013
13. Dr. Jan Duggar
Curs: „Corporate Finance”
36
...................................................................................................................
7-10 mai, 2013
14. Dr.Phillip Genty-Columbia University
Curs: Lawyering Skills
20
................................................................................................................
7-21 mai, 2013
15. Dr. Lee MATTHEW- James Madison University, Virginia
23

Curs: „Psychology of Culture
7
...........................................................................................................
7-21 mai, 2013
16. Dr. Maria GALMARINI-James Madison University, Virginia
Curs: „Europe in the World, 1750 to the present”
6
................................................................................................................
13-17 mai, 2013
17. Dr. William PERTTULA- San Francisco State University, California
Curs: „Internet Marketing”

15
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Anexa 2

Cursuri internaționale organizate de Universitatea Româno-Americană

*Iulia Drăghici şi Andreea Constantin

Septembrie 2013

English for Lecturers
Participanţi: 11- Polonia 6- Turcia
Curs:

*Iulia Drăghici şi Andreea Constantin

Septembrie 2014

English for Lecturer
Participanţi: 3- Polonia, 1-Spania, 2-Bulgaria,
2-Finlanda, 1- Ungaria, 3-URA
Curs:
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