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Internaționalizarea - Prioritate strategică Universității din Pitești
Relațiile internaționale au constituit, dintotdeauna, pentru
Universitatea din Pitești, una dintre prioritățile sale strategice.
Încă din anii 1960, Universitatea din Pitești a fost un centru
național recunoscut pentru școlarizarea studenților internaționali,
tradiție ce continuă și astăzi, numărul studenților internaționali
înmatriculați la programele de studii ale universității crescând
în fiecare an.

..........................................................................................

De asemenea, pentru Universitatea din Pitești a devenit importantă
găsirea soluțiilor pentru ca studenții care urmează cursurile
Anului pregătitor pentru învățarea limbii române să își continue studiile de Licență, Masterat sau
Doctorat tot la Universitatea din Pitești. ..................................................................................................
Se depun eforturi susținute pentru promovarea imaginii și a ofertei de studii a Universității din
Pitești în țările membre UE, dar și în țări terțe UE precum Azerbaidjan, China, India, Iran etc.
De altfel, Universitatea din Pitești și-a extins relațiile de cooperare cu instituții de pe toate
continentele, având semnate acorduri cadru de cooperare cu peste 60 de universități și institute
de cercetare și peste 100 de acorduri inter-instituționale pentru mobilități academice de tip Erasmus.
Revista intitulată international@UPIT își propune să evidențieze acțiunile și evenimentele
semnificative realizate în domeniul Relațiilor Internaționale în cadrul Universității din Pitești în
vederea atingerii obiectivelor strategice ale universității privind internaționalizarea activității,
pentru perioada 2016 - 2020.
..........................................................................................................
Conf. univ. dr. Emanuel Soare,
Prorector pentru Relații Internaționale
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În luna Aprilie 2016, în cadrul Universității din Pitești a fost înființat Centrul pentru
Relații Internaționale (CpRI), centru suport aflat în subordinea Prorectorului pentru
Relații Internaționale, domnul conf. univ. dr. Emanuel Soare. Centrul are ca
obiectiv principal asigurarea sprijinului logistic pentru implementarea activităților
privind internaționalizarea activității Universității din Pitești. În cadrul CpRI
funcționează următoarele structuri cu atribuții specifice:
Biroul ERASMUS+ care gestionează acordurile bilaterale de mobilități;
Biroul pentru Studenți Internaționali (BSI) care gestionează activitatea
studenților internaționali înscriși în anul pregătitor și la programele de studii ale UPIT;
Biroul Programe și Proiecte cu finanțare nerambursabilă (BPP) care gestionează
implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ale UPIT.
Pe 9 Aprilie, 2016, Universitatea din Pitești a participat, prin reprezentanți ai Facultății
de Științe ale Educației, la întâlnirea echipei proiectului european Developing Content &
language integrated learning (CLIL) for children. Proiectul este implementat împreună
cu parteneri din Portugalia, Italia și Polonia.
A fost creată pagina web pentru diseminarea și promovarea activităților internaționalizate
ale UPIT (www.upit.ro/international). Website-ul cuprinde informații specifice adresate
tuturor beneficiarilor activităților internaționalizate ale UPIT. ..............................................
De asemenea, a fost creată și o pagină de Social Media a Relațiilor Internaționale
(https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/). Pagina se bucură de o
vizibilitate crescândă, având deja 8 reviews prin care s-au acordat 5 stele și peste
505 like-uri. ..............................................................................................................................
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Pentru o mai bună vizibilitate a partenerilor internaționali ai UPIT a fost creată pe pagina
web a Relațiilor Internaționale ale UPIT, o hartă interactivă online care permite
vizualizarea descrierii/adresei tuturor partenerilor internaționali ai UPIT, grupați pe
categorii precum: Framework Agreement, Double Diploma Agreement, Implementation
Agreement, Students/Teachers Mobilities, Training Mobilities, Journal/Conference.
Pagina este disponibilă la: https://www.upit.ro/ro/international/harta-relatii-internationale
În vederea asigurării unei strategii unitare de promovare și creștere a vizibilității
internaționale a UPIT a fost realizat un model unic pentru Acordurile internaționale cadru
(Framework Agreements) și de implementare (Implementation Agreements) care va fi
utilizat pentru toate acordurile internaționale ale UPIT.
Documentul cadru este realizat în trei limbi: română, engleză și a țării gazdă și a fost
deja tradus în engleză, franceză, italiană, macedoneană, rusă, ucraineană, bulgară și
persană.În data de 9 Aprilie 2016 UPIT a participat la întâlnirea reprezentanților MENCS
cu universitățile organizatoare a Anului pregătitor pentru studenții internaționali.
Universitățile au fost informate cu privire la schimbările care vor avea loc cu privire la
școlarizarea studenților internaționali, evaluarea de către ARACIS a programului de studii
pentru Anul pregătitor, testarea de către Institutul Limbii Române a competențelor
lingvistice a absolvenților Anului pregătitor..............................................................................
În data de 14 Aprilie 2016 prorectorul pentru Relații Internaționale a primit vizita delegației
ADAER, Franța, reprezentată de Frédéric Weber, directorul asociației “La Maison”
ADAER din Charbonnières, Franța și Marie Noëlle Weber, coordinatrice de l'association
FenêtreS, ADAER. Întîlnirea a avut loc și cu reprezentanți ai Departamentului de
Asistență Socială și a avut ca obiectiv dezvoltarea parteneriatului deja existent între cele
două instituții prin realizarea de proiecte comune, mobilități ale cadrelor didactice și
studenților, susținerea publicațiilor științifice...........................................................................
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În data de 19.04.2016 UPIT a participat la Seminarul “Finanțări Europene – Şansa
României” organizat de Asociatia Oamenilor de Afaceri (AOA) și dedicat accesării de
finanțări nerambursabile de către IMM-uri. Întâlnirea a avut drept obiectiv familiarizarea
participanților cu noile linii de finanțare disponibile și realizarea de contacte în vederea
scrierii de proiecte. ..................................................................................................................
În data de 21.04.2016 UPIT a participat cu un punct de vedere oficial privind formarea
profesorilor la Audierea publică legată de viitorul formării inițiale a cadrelor didactice în
România, organizată de către Coaliția pentru Educație. Evenimentul a avut în vedere
prezentarea de către participanți, reprezentanți ai universităților din România, a punctelor
de vedere privitoare la creșterea calității formării profesionale a cadrelor didactice.
În data de 22.04.2016 UPIT a semnat protocolul de colaborare cu Ambasada Chinei la
București în vederea continuării activității începute în anul 2013 care vizează trimiterea
la UPIT a unui cadru didactic din China pentru predarea limbii chineze cadrelor didactice
și studenților din universitate. .............................................................................................
În data de 31.04.2016 UPIT a primit vizita delegației reprezentanților Institutului Francez
din România, întâlnire care a avut drept obiectiv implicarea universității în realizarea de
programe de studii adecvate solicitărilor angajatorilor și pieței muncii.
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Curriculă universitară compatibilă
la nivel internațional
Prorectorul pentru Relații Internaționale, domnul Conf. univ. dr. Emanuel
Soare a depus și câștigat, în competiție națională, proiectul
CNFIS-FDI-2016-0042 cu titlul Dezvoltare infrastructură internaționalizare
programe de studii universitare DIIPSU. Domeniu vizat de proiect este
internaționalizarea învățământului superior din Romania, iar bugetul aprobat
este de 154.000 lei. Proiectul vine în sprijinul implementării planului
strategic al UPIT privind internaționalizarea activității universității.
În data de 4 mai 2016 a fost depus și caștigat,
în competiție națională, proiectul
CNFIS-FDI-2016-0042, Dezvoltare
infrastructură internaționalizare programe de
studii universitare – DIIPSU cu un buget
aprobat de 154.000 lei...................................
Centrul pentru Relații Internaționale din
cadrul UPIT derulează acest proiect având
ca
beneficiar Universitatea din Pitești.
Acest proiect oferă departamentelor
academice de profil din cadrul UPIT care
derulează sau doresc să deruleze programe
de studiiinternaționalizate, posibilitatea
achiziționării de publicații științifice într-o
limbă de circulație internațională. ................
Stadiul implementării proiectului este
conform planului stabilit. Au fost concepute
și realizate materiale de promovare a

programelor de studii ce vor fi promovate la
nivel internațional de tipul pliantelor,
broșurilor, mapelor de prezentare,
în limba engleză.
A fost dezvoltat portalul electronic de
comunicare și implementare a programelor
de studii care cuprinde paginile web de
prezentare a programelor de studii,
modulele de comunicare dintre profesori și
studenți, suporturile de curs digitalizate.
Pentru creșterea calității programelor de
studii internaționalizate și pentru susținerea
implementării activităților specifice
programelor de studii, au fost achiziționate
70 de publicații științifice specifice în limbi
de circulație internațională, .....
videoproiectoarele și laptop-urile.
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Centrul pentru Relații Internaționale
(CpRI) are un regulament de organizare
Regulamentul constituit ca urmare a Hotărârii Senatului Universității din Pitești din
data de 18 apilie 2016, stabilește modul de organizare și funcționare a Centrului pentru
Relații Internaționale (CpRI) din cadrul Universității din Pitești. ..................................
Misiunea fundamentală a CpRI este de a participa activ la crearea și consolidarea unei
culturi a internaționalizării activităților UPIT prin dezvoltare a cooperării internaționale,
schimbul de valoria academice, științifice și socio-culturale cu instituții internaționale
în vederea creșterii vizibilității și consolidării poziției Universității în spațiul academic
european (EHEA) și internațional...................................................................................
CpRI are ca misiune promovarea pe plan internațional a principiilor și valorilor
academice ale UPIT, contribuind la implementarea strategiei de internaționalizare a
universității, a programelor și proiectelor internaționale și a mobilităților academice și
profesionale din cadrul universității.
........................................................................
CpRI cuprinde Biroul ERASMUS+ (BE+), Biroul Studenți Internaționali (BSI), Biroul
Programe și Proiecte cu finanțare nerambursabilă (BPP)................................................
CpRI reprezintă Universitatea din Pitești în relațiile externe cu alte universități, instituții
sau organisme care au aceeași direcție de dezvoltare precum Universitatea.

Informații despre Competițiile de proiecte pe
pagina de Internațional
Din luna iulie a anului 2016, pe pagina oficială
a Universităţii din Pitești se regăsesc o serie
de propuneri de parteneriat care vizează în
principal participarea Universității la diferite
competiţii internaţionale. Au fost identificate
și sintetizate informații despre competițiile
de proiecte (proiecte sectoriale, fonduri
europene, pentru ONG-uri, fonduri
norvegiene, pentru cercetare, alte tipuri,
POSDRU etc.) disponibile în România

(260 de competiții) și despre instituțiile
finanțatoare (12 instituții) fiind fost postate
pe website-ul RI și pe pagina de Social
Media a Relațiilor Internaționale.
Bugetul alocat programului „Orizont 2020”
pentru perioada de programare 2016-2017
este de aproape 16 mld.EUR. În această
perioadă Comisia Europeană va continua
să finanţeze cercetarea şi inovarea la

CpRI
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graniţa ştiinţei, să susţină proiecte pe
parcursul întregului ciclu cercetare-inovare
să faciliteze exploatarea rezultatelor şi
accesul pe piaţă prin instrumente financiare
dedicate. Totodată va investi în pregătirea
cercetătorilor, inclusiv prin schimburi de
experienţă între industrie şi mediul
academic, va crea oportunităţi pentru
constituirea de echipe de cercetare în
statele membre în care potenţialul de
cercetare şi inovare este insuficient
exploatat şi va propune o abordare

strategică a cooperării internaţionale în
cercetare şi inovare.......................
POCU 2014-2020 urmărește integrarea
nevoilor de dezvoltare a resurselor umane
în ansamblul programelor și politicilor
publice ale României, ca SM al UE și are în
vedere valorizarea capitalului uman, ca
resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în
viitor.................................................
Toate aceste oportunități de finanțare pot
fi accesate pe Website-ul Universității din
Pitești, pagina de Internațional.

CpRI
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Programe de studii, mobilități profesori și studenți,
conferințe și proiecte comune sunt cele propuse în
noul acord semnat, pe 16 mai 2016, de Universitatea
din Pitești și Universitatea Mansoura din Egipt, Faculty
of Nursing. Mai exact, este vorba de un Acord cadru
de cooperare (Framework Agreement) și un Acord
de implementare (Implementation Agreement) pentru a
ctivități comune în domeniul Asistentei medicale.
Este important de subliniat faptul că, Universitatea din
Mansoura una dintre cele mai mari universități
egiptene și a contribuit foarte mult la viața culturală și
științifică în Mansoura și Egipt. .................................
Ambele instituții sunt de acord

să urmărească

o

portunități altele decât schimbul de studenți care vor
permite o mai bună cooperare în eforturile de a spori
educația studenților lor, să crească realizările în
cercetare, să extindă cunoștințele de bază ale
facultăților și să promoveze înțelegerea mutuală și
informarea oamenilor. ..............................................
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Vizită de la Ambasada Braziliei
Pe 8 septembrie 2016, la invitația Rectorului
Universității din Pitești Dumitru Chirleșan,
Ambasadorul Braziliei, Eduardo Augusto
Ibiapina de Seixas și Ministrul Consilier
Pedro Scalisse au făcut o vizită la sediul din
Rectorat. Discuţiile care s-au purtat cu acest
prilej s-au concentrat asupra posibilității
identificării universităților din Brazilia
interesate de acorduri de colaborare cu
Universitatea din Pitești în domenii de
activitate precum: organizarea de mobilități
pentru studenți și cadre didactice;

realizarea de proiecte de cercetare,
dezvoltare, inovare, formare; realizarea
de conferințe și publicații științifice.
Urmând același curs al cooperării pe linia
educației au fost incluse în discuții și
posibilitatea înscrierii studenților brazilieni la
cursurile anului pregătitor pentru învățarea
limbii române și rămânerea la studii de
licență/masterat/doctorat la Universitatea din
Pitești, ca și realizarea de programe de
studii de licență/masterat/doctorat în comun
(internaționalizate, Dublă Diplomă, Co-tutelă).

Într-un cadru oficial, Ambasadorul Republicii
Arabe Egipt în România, Mohamed Elhadidi
însoțit de Dalia Tantawy, Secretar 1 al Ambasadei
au vizitat Universitatea din Pitești pentru a sprijini
colaborarea deja existentă cu Universitatea din
Mansoura în vederea realizării de programe de
studii comune în domeniul Tehnologiilor nucleare
și al Asistenței medicale, și nu numai.
În cursul vizitei, Ambasadorul Egiptului și Rectorul Universității din Pitești au explorat
posibilitățile de deschidere a cooperărilor mai ample cu Egiptul. Alături de Rectorul UPIT
Dumitru Chirleșan și Prorectorul pentru Relații Internaționale Emanuel Soare, cei patru
oficiali au încercat să identifice lista universităților din Egipt interesate de acorduri de
colaborare cu Universitatea din Pitești în domenii de activitate precum: organizarea de
mobilități pentru studenți și cadre didactice; realizarea de proiecte de cercetare,
dezvoltare, inovare, formare; realizarea de conferințe și publicații științifice.................
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Seminar Erasmus Open Doors pentru Facultăţile UPIT
În perioada 21-23.03.2017 a avut loc
la Universitatea din Pitești seminarul
„Erasmus Open Doors” la care au
participat studenți, cadre didactice,
personal auxiliar, coordonatorii
Erasmus+ la nivel de facultăți și
reprezentanți ai Centrului pentru
Relații Internaționale (CpRI). .......
În fiecare facultate, au fost făcute
prezentări ale programului
Erasmus+, fiind promovate oportunitățile de finanțare pentru mobilități de studiu, predare
și formare practică în conexiune cu prezentarea universităților și a instituțiilor partenere.
De asemenea, studenții din universitate și din străinătate care au beneficiat de mobilități
au împărtășit din experiența de care au avut parte, evidențiind importanța Programului
Erasmus+ în dezvoltarea lor personală și profesională. Seminarul s-a încheiat cu o
sesiune de întrebări, răspunsuri și cu o tombolă...............................................................
Toți cei prezenți auprimit diplome de participare și materiale informative. Seminarul
constituie una dintre principalele activități prin care reprezentanţii Centrului pentru
Relații Internaționale (CpRI) doresc să marcheze aniversarea a 20 de ani de Program
Erasmus în universitate și 10 ani de când suntem membri ai Uniunii.
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Mobilități Erasmus cu țări din afara UE
În luna ianuarie 2017 Universitatea din Pitești obține o finanțare de 18.480,00 € pentru realizarea de mobilități
de tip Erasmus cu țări din afara Uniunii Europene. Vor fi finanțate 4 mobilități de predare pentru cadre
didactice și 4 mobilități de studii pentru studenți ai Universității din Pitești și ai Universității din Mansoura,
Egipt. Proiectul câștigat în urma competiției naționale face parte din categoria proiectelor de mobilități cu
țările partenere KA107, 2016-2-RO01-KA107-035269, KA1 - Learning Mobility of Individuals, Action Type
-KA107 - Higher education
student and staff mobility
between Programme
and Partner Countries.
Universitatea din Mansoura
devine, astfel, prima
universitate din afara
spațiului european cu
care Universitatea din
Pitești va derula
mobilități ale cadrelor
didactice și studenților finanțate din fonduri UE. Perioada de implementare este 01.02.2017 – 31.05.2018 și
reprezintă o premieră pentru Universitatea din Pitești și se adaugă, ca ofertă de mobilități, burselor Erasmus
cu țările membre UE, pe care Universitatea din Pitești le oferă cadrelor didactice și studenților de 20 de ani.
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20 mai 2016 - Ziua Studenților Internaționali
A devenit o tradiţie ca Universitatea din
Piteşti să marcheze Ziua studenţilor
internaţionali printr-un spectacol,
susţinut de tinerii din
străinătate care
urmează, la noi, anul
pregătitor pentru
învăţarea limbii române.
Sărbătoriţii zilei au
cântat, au recitat, au
prezentat o scenetă
umoristică şi au dansat,
prinzându-se la final şi
într-o horă românească. Alături de ei şi-au
dat concursul şi studenţi români, viitori
jurnalişti şi economişti............................
Printre cei prezenţi la eveniment s-au
numărat ministrul consilier al Ministerului
Afacerilor Externe, Constantin Matache,
diplomaţi ai ambasadelor Republicii
Moldova, Palestinei, Siriei, Iordaniei,
Congo şi Mongoliei, vicepreşedintele

Consiliului Judeţean Argeş Constantin
Polexe. Surpriza ediţiei din acest an, a fost
Michel Kotcha, fost student al Universităţii
din Piteşti,
nimeni altul
decât finalistul
emisiunii
concurs „Vocea
României”,
difuzată, anul
trecut, de Pro
Tv. Michel i-a
sfătuit pe studenţii străini din sală să ia în
serios studiul şi sfaturile cadrelor didactice
pentru învăţarea limbii române. „Ştiu că o
să vă bată la cap foarte mult: Citiţi! Învăţaţi!
Conjugaţi!… Dar vă ajută foarte mult!”, a
spus tânărul. Michel Kotcha, în vârstă de
24 de ani, este din Coasta de Fildeş şi a
venit la studii în România la recomandarea
unchiului său.
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ZIUA EUROPEI – Marcată în prezența studenților internaționali

Universitatea din Pitești a organizat
evenimentul "EU-RO de 9 ani", dedicat
Zilei Europei, pe 10 mai 2016.
Sărbătoarea anuală a păcii și a unității
în Europa, precum și marcarea a 9 ani
de la intrarea României în Uniunea
Europeană au fost marcate de

comunitatea academică piteșteană,
prin participarea la acesteveniment a
studenților internaționali și prin
prezentarea facilităților programului
Erasmus și a proiectelor cu finanțare
europeană implementate în Universitatea
din Pitești.................................................
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Sărbătorim bunele relații Job Trust te invită să
dintre UPIT și China

lucrezi în Grecia!

Pe 18 mai 2016 la Biblioteca UPIT de pe
Gh. Doja, prin intermediul Centrului pentru
Relații Internationale, s-a organizat prima
ediție a Zilei Chinei. ...............................
Ajutată de studenți, Profesoara Cindy Lee
a prezentat un Qipao Model Show, Kung
FU Chinezesc, Dans Tradițional și Ritualul
Ceaiului. Din experiența culturală toți cei
prezenți au admirat caligrafia chinezească,
tehnici de tăiere a hârtiei, arta ceaiului și
machiajul feței în spectacole de operă.
Pentru studenții Universității
din Pitești oferta celor de la
Job Trust a fost una specială,
pentru că la semnarea
contractului, cei selectați
aveau
parte de multe
beneficii. În urma
interviurilor a fost selectată
Nicolescu Teodora, studentă
de la Facultatea de Științe
care a lucrat timp de trei luni

Centrul pentru Relații Internaționale din
cadrul Universității din Pitești a organizat
pe 25 mai 2016, evenimentul de
prezentarea unor oportunități de
angajare ale companiei Job Trust pentru
studenții Universității din Pitești, în
d o m e n i u l I n d u s t r i e i Tu r i s m u l u i .
Prezentarea a avut loc la Centrul de
Calcul și a găzduit în jur de 50 de
studenți din cadrul universității.............
Job Trust este o firmă de consultanță în
domeniul resurselor umane, cu sediul în
Salonic, Grecia. Compania recrutează
persoane calificate sau necalificate,
temporar sau permanent, în cadrul
hotelurilor și a altor organizații grecești
din domeniul turismului. ......................

la Anthemus Sea Hotel,
Nikiti,Halkidiki, Grecia.

În baza unui acord încheiat
între Universitatea din Pitești
și Anthemus Sea Hotel, pe

toată perioada de practică
cheltuielile pentru cazare și
masă au fost suportate de
către hotel. La finalul
perioadei de training
studenta Nicolescu Teodora
a primit un certificat de
absolvire pentru practica
depusă și este înregistrată
în baza de date a tuturor
angajatorilor din Grecia. 20
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Universitatea din Pitesti - EDEN VIII - 27 Iunie 2016
EDEN VIII este un workshop internațional
realizat în UPIT, aflat acum, după cum se
vede, la a opta ediție, dedicat trans-, inter-,
cros- și multidisciplinarității, cu accent pe
econofizica, sociofizică și alte econodiscipline,
ori alte științe moderne multidisciplinare.
Tematica din acest an a workshopului este
MORALITATE ȘI DIVERSITATE și a rezultat dintr-un dialog de aproape un an de zile
purtat cu cercetătorii de la Universitatea din Tokio..........................................................
Ca urmare, la EDEN VIII este prezentă o echipă de cinci cercetători de la Universitatea
din Tokio, keynote speaker-ul din acest an fiind profesorul Yiuchi TEI, autorul prelegerii
despre moralitate și diversitate. Alături de cercetătorii japonezi se află și alți invitați,
prieteni mai vechi ai EDEN-ului ca profesorii Ondrej Jasko și Cudanov Mladen de la
Universitatea din Belgrad, Ram Poudel și Radu Chisleag, iubitori ai economiei și
sociofizicii. Organizatorii EDEN -ului sunt cadre didactice al universității din Pitești,
Gheorghe SĂVOIU și Ion IORGA - SIMĂN. ......................................................................

Eveniment dedicat Chinei la Universitatea din Pitești
Filiala Argeș a
Asociației Române
de Prietenie cu
Republica Populară
Chineză a marcat,
în sala de lectură a
bibliotecii Universității Pitești, 67 de ani de
la proclamarea Republicii Populare
Chineze.Profesorul Gheorghe Barbu, noul
președinte al asociației, a prezentat
volumul „China. Album retrospectiv”.

Au fost prezenți vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Argeş Constantin Polexe,
viceprimarul municipiului Piteşti Constantin
Zidaru, Rectorul Universității din Pitești
Domnul Conf. univ. dr. ing. Dumitru
Chirleșan, Domnul Conf. univ. dr. Emanuel
Soare - prorectorul pentru Relații
Internaționale al Universităţii din Piteşti,
Profesordr. Petre Popa, fostul președinte
al Asociației, Preşedintele A.O.A. Argeş Dan
Ionescu, conducerea Asociaţiei ......
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CHINARO reprezentată de Alexandra Voica, Sibiu, membrii
A.O.A., profesori din
preşedintenşi Monica Oproiu, vicepreşedinte. cadrul Universităţii Piteşti................

La eveniment au mai participat şi
reprezentanţi ai comunităţii oamenilor de
afaceri chinezi din Piteşti, membrii români
şi chinezi ai Asociaţiei CHINARO,
reprezentanţi ai Institutului Confucius din

Și în noul an universitar, Universitatea
din Pitești găzduiește cursurile de limba
chineză ale profesoarei Hong Dandan,
prezentă și ea la festivitatea dedicată
Chinei. Cu acest prilej, a descris în
viziunea ei viața din China și cum percep
aceștia civilizația noastră românească.
De asemenea, a profitat de această
ocazie de a mulțumi pentru minunata
experiența pe care o trăiește alături de
studenții de la cursurile de Limba
Chineză și de ceilalți din mediul academic.
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