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

Implicarea în cadrul programului Erasmus+ reprezintă o prioritate pentru Facultatea de
Științe Economice Bucureşti fiind în mod strâns legată de strategia de internaționalizare a
Universității.
Pe parcursul anului universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Stiințe Economice sau aflat în mobilitate de studii un număr de 4 studenți din totalul de 12 de la nivelul
Universității.
Studenții au provenit de la ISCAP - School of Accounting and Administration of Porto,
instituție de învățământ din Portugalia, fiind înrolați în cadrul programului de studii
Marketing.
Trei dintre studenți - Sara Sebastião, Rui Silva, João Nogueira au efectuat mobilitatea
doar în cadrul primului semestru, în timp ce studentul Diogo Pinto a efectuat mobilitatea de
studii pentru ambele semestre.
În activitățile didactice desfășurate direct cu studenții Erasmus au fost implicate
următoarele cadre didactice: Conf. Univ dr. Bondrea A. Aurelian, Profesor univ. dr. Luminița
Pistol, Profesor univ. dr. Carmen Costea, Conf.univ.dr.

Diana Crăciunaş, Conf.univ.dr.

Luminiţa Ionescu, Profesor. univ dr. Cicilia Ionescu, Profesor. univ. dr. Manuela Epure, Conf.
univ. dr. Aristide Cociuban, Conf. univ. dr. Viorica Jelev, Conf.univ. dr. Șerban Radu,
Conf.univ. dr. Mareș Daniel, Conf. univ. dr. Ghiorghiță Eugen, Lector univ. dr. Vlad Copil,
Lector univ. dr. Silvia Rașcu-Pistol, Lector univ. dr. Mădălina Viziteu, Lector univ. drd.
Antonio Mutulescu, Lector univ dr. Mariana Iatagan, Lector univ. dr. Iuliana Petronela
Gârdan, Lector univ. dr. Daniel Gârdan, Lector univ. dr. Roxana Bucea Manea – Țoniș, Conf.
univ. dr. Gabriela Ungureanu.
Este de remarcat implicarea studentului Diogo Pinto, care sub îndrumarea Domnului
Lector univ. Dr. Gârdan Daniel, a participat la CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ
- CEN 2016 - Oportunităţi şi provocări pentru economia românească în spaţiul european,
eveniment organizat de Facultatea de Științe Economice Bucureşti, cu un articol științific cu

tema: Marketing Research Regarding Portuguese Consumer’s Perception upon Nabaiji
Brand, lucrare deosebit de bine apreciată în cadrul evenimentului.
La capitolul mobilități ale cadrelor didactice, Facultatea de Științe Economice
Bucureşti a găzduit o mobilitate de predare a domnului Conferențiar univ. Dr. Selcuk
Kendirli, cadru didactic la Hitit University, Turcia. Oaspetele turc a prezentat cadrelor
didactice şi studenților din cadrul facultății informații extrem de interesante referitoare la
situația comparativă dintre sistemul financiar turcesc și cel din România.
Pe ansamblu, apreciem ca pozitivă activitatea derulată în cadrul Facultății în ceea ce
privește mobilitățile derulate, atât studenții cât și cadrul didactic fiind extrem de mulțumiți de
colaborarea pe care au avut-o pe parcursul anului universitar 2015-2016.
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