Raport privind activitatea referitoare la mobilitățile studenți și
cadre didactice Erasmus+ la nivelul Facultății de Științe Economice
2016 - 2017

Implicarea activă în cadrul programului Erasmus+ a reprezentat şi în anul universitar
2016-2017 o prioritate pentru Facultatea de Științe Economice Bucureşti, fiind parte integrantă
din strategia de internaționalizare a Universității.
În privinŃa activităŃilor incoming, pe parcursul anului universitar 2016-2017 s-au
defăşurat două mobilităŃi:
a. StudenŃi. În semestrul al 2-lea al anului universitar, Facultatea de ŞtiinŃe Economice
din cadrul UniversităŃii Spiru Haret a asigurat mobilităŃi pentru doi studenŃi, Esat Şeker şi
Sedanur Yildiz.
Studenții au provenit de la Faculty of Banking and Finance din cadrul Hitit University,
instituŃie de învăŃământ superior din Turcia, fiind înrolați în data de 15.02.2017 în cadrul
programului de studii FinanŃe şi Bănci. Pe parcursul semestrului studenŃii au fost monitorizaŃi şi
consiliaŃi în desfăşurarea activităŃilor didactice care s-au încheiat la data de 30.06.2017, după
susŃinerea tuturor examenelor din sesiunea de vară de către Conf. univ. dr. Daniel Gârdan şi
Conf. univ. dr. Eugen GhiorghiŃă.
În activitățile didactice desfășurate direct cu studenții Erasmus+ au fost implicate
următoarele cadre didactice: Profesor. univ. dr. Manuela Epure, Conf. univ.dr. Lăcrămioara
Hurloiu, Conf. univ. dr. Luise Mladen, Lector univ. dr. Petre Deaconu, Lector univ. dr. Vlad
Copil, Lector univ. dr. Raluca Burcea.
Cei doi studenŃi au realizat lucrări de seminar şi studii de caz, axându-se îndeosebi pe
studiul comparativ al sistemelor financiar-bancare din România, Turcia şi Uniunea Europeană.
2. Cadre didactice. În ceea ce priveşte cadrele didactice, Facultatea de Științe Economice
Bucureşti a găzduit o mobilitate de predare a domnului Profesor univ. dr. Adam Grzegorczyk,
cadru didactic la University of Promotion in Warsaw, Polonia, în perioada 8.05. - 11.05.2017.
Profesorul Adam Grzegorczyk a susŃinut trei prelegeri, în zilele de 9, 10 şi 11 mai 2017
în faŃa studenŃilor de la Programul de studii Marketing. Prelegerile au fost interactive, însoŃite de

întrebări şi dezbateri pe temele planificate: modele ierarhice ale efectelor publicităŃii, modele de
comunicare, analiza strategică a grupurilor concurenŃiale, rolul marketingului în influenŃarea
nivelului, ritmului şi structurii cererii clientului etc.
Cu ocazia întâlnirilor la nivelul conducerii UniversităŃii Spiru Haret, s-a convenit
încheierea unui parteneriat de cercetare cu University of Promotion in Warsaw. De asemenea, dl.
Profesor Adam Grzegorczyk a acceptat invitaŃia de a colabora împreună cu Conf. univ. dr. Eugen
GhiorghiŃă la elaborarea articolului „Managementul cunoaşterii ca resursă strategică a firmei”
care a fost prezentat sub forma unei comunicări în cadrul ConferinŃei Economice NaŃionale –
CEN 2017 a FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice Bucureşti. Articolul a fost publicat ulterior în
Journal of Economic Development, Environment and People.
Atât dl. Profesor Adam Grzegorczyk, cât şi studenŃii şi cadrele didactice şi-au exprimat
satisfacŃia, apreciind atmosfera generată de schimburile de idei pe parcursul întâlnirilor.
Evaluând în ansamblu mobilitățile efectuate în cadrul Facultății de ŞtiinŃe Economice
Bucureşti, atât studenții cât și cadrul didactic au fost extrem de mulțumiți de colaborarea pe care
au avut-o pe parcursul anului universitar 2016-2017 în cadrul programului Erasmus+.
Pe parcursul anului universitar 2017-2018, până în prezent, se află în curs de derulare 3
mobilități de studii incoming având ca participanŃi studenŃi de la St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Turnovo, Bulgaria.
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