Asist. drd. Ionuț Traian Luca și Ioana Mirela Cîmpean, secretar-șef, Facultatea de Business (mobilitate
staff training la Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Maroc)

În luna decembrie a anului 2017, Ioana Mirela Cîmpean și Ionuț Traian Luca din cadrul Facultății de
Business a Universității Babeș-Bolyai au efectuat o mobilitate de staff training la Sidi Mohammed Ben
Abdellah University din Fez, Maroc.
Alegerea mobilității la universitatea din Maroc a fost motivată de intărirea colaborării dintre
cele două instituții, realizarea unui schimb de experiență între personal, identificarea unor proiecte
comune de cercetare și intensificarea schimbului de studenți.
În cadrul mobilității au fost vizitate facultăți și centre de cercetare cu profil economic, au fost
organizate întâlniri cu cadre didactice, decani și prorectori, ocazii cu care s-au analizat și identificat
posibile direcții de colaborare viitoare, precum: cercetare comună în domeniul econometriei,
participări la conferințe organizate de cele doua universități, posibilitatea participării ca parteneri în
programe Erasmus+ Key Action 2.
Prezentarea facilităților educaționale (amfiteatre, săli de seminar și laboratoare, biblioteci)
puse la dispozitia studenților de către Universitatea SMBA din Fez a oferit posibilitatea creării unei
imagini de ansamblu referitoare la condițiile de studiu, ce ajută la promovarea mobilității studenților
români înspre universitatea marocană.
Discuții interesante s-au purtat pe tema examenului de absolvire al studiilor universitare de
licență și masterat, sistemul folosit de universitatea SMBA fiind unul deosebit de competitiv și
eficient. Fiecare cadru didactic are alocat un numar de maxim 12 lucrări spre coordonare. Studenții
interesați aplică pentru aceste locuri și elaborează un proiect al lucrării. În urma evaluării acestui
proiect de către o comisie de licență, studentul este acceptat sau respins pentru întocmirea lucrării de
absolvire. In cazul respingerii studentului, acesta este obligat să identifice un alt coordonator și să reia
întreg procedeul de aplicare și evaluare.
Motivația studenților marocani pentru studii este deosebit de puternică, dorinăa lor pentru
studii fiind vizibilă în orice moment petrecut în campus. Cunoștințele dobândite în cadrul studiilor
universitare reprezintă o șansă suplimentară înspre îmbunătățirea calității vieții.
Recomandăm intensificarea acestor schimburi atât la nivel de staff cât și la nivel de studenți și
preluarea în sistemul românesc de învățământ a unor practici eficiente, precum cea referitoare la
finalizarea studiilor.

