Conf. Dr. dragoș Păun, Facultatea de Business (mobilitate staff training la Grand Valley State
University, SUA)

În octombrie 2017 am participat pentru prima data la o mobilitate de staff training în Statele Unite ale
Americii. Pentru mulți dintre noi, cei care lucrăm în universitățile din Romania, modelul de educație
din Statele Unite ale Americii este fascinant, cu atât mai mult pentru un cadru didactic care vine
dintr-o facultate de business. Mobilitatea Erasmus a însemnat încă o premieră, prima vizită în SUA.
Am ales Grand Valley State University (GVSU) ca destinație în cadrul mobilității pentru ca în
cadrul strategiei de internaționalizare avem în vedere vizitarea cel puțin odată a noilor parteneri. Cu
atât mai mult cu cât primim studenți de la GVSU dar în semestrul de toamnă avem și primul student
de la Facultatea de Business în mobilitate Erasmus în SUA la GVSU.
Legatura cu cei de la GVSU a fost excelentă, ei răspunzând prompt și solicitărilor mele legate
de obținerea vizei pentru SUA. Înainte de placare am obținut un program detaliat cu activitățile pe
care le voi desfășura în cadrul mobilității astfel încât să obținem maximul din cadrul vizitei.
Am participat la un breakfast-lecture – o prezentare susținută de catre CEO Ford Motor
Company și am văzut ce înseamnă relația cu mediul de business și alumni în cadrul unei universități
americane – evenimente de genul acela erau organizate lunar dar am avut noroc să ajung la GVSU la
momentul oportun. Au urmat o serie de întâlniri operative cu reprezentanți ai biroului de relații
internaționale atât din cadrul scolii de business cât și din cadrul unversității. Am avut discuții cu
potențiali studenți și le-am explicat ce înseamnă programul Erasmus (de notat ca universitățile din
SUA intrând doar de câțiva ani in program nu prea au experiență iar studenții nu au profitat la maxim
de internaționalizare – fiind destul de imobili).
Am împărtășit colegilor din SUA modul în care este organizat biroul de relații internaționale
din cadrul UBB și cred că o parte din elementele de bună practică prezentate vor fi implimentate și în
cadrul GVSU.
Pot să spun că pe langă experiența profesională și schimbul de bune practici cel mai
impresionat am fost de experiența culturală. Am avut norocul sa experimentez și evenimentul
cultural principal al Grand Rapids – Art Prize – un festival al culturii și artei organizat în aer liber
care presupune expunerea de lucrări de artă prin centrul orașului. Am participat la recepții organizate
de către companii fiind invitat de partenerii noștri GVSU.
La întoarcerea din mobilitate am prezentat rezultatele vizitei mele în cadrul unei sedințe de
department și de consiliu al facultății astfel încât informațiile obținute să fie diseminate către toți
colegii. Sper ca rezultatele vizitei mele să se observe și în continuare prin intărirea relațiilor cu GVSU,
prin demararea de noi proiecte și printr-un schimb cât mai frecvent și de studenți.

