
Mobilnost v Romuniji 
 
 
S fakulteto Romanian-American University imamo podpisano bilateralno pogodbo že nekaj let, 
letos pa smo se ravnateljica, Janja Razgoršek, in dve predavateljici, Silva Ledinek in Karmen 
Grudnik, odločile, da sodelovanje intenzivneje vzpostavimo z izvedbo mobilnosti na njihovo 
fakulteto. 
 
Fakulteta Romanian-Amarican University je v zasebnem lastništvu, kar nakazuje že njeno ime, 
nakazuje pa tudi, da gre z institucijo z "odprtimi vrati" in mnogimi aktivnostmi. Univerzo 
obiskuje okrog 3300 študentov, domačih in tujih, na njej poučuje 127 predavateljev, nudijo pa 
kar 8 programov v angleškem jeziku, pri čemer gre za ekonomske in jezikovne programe. V 
času našega gostovanja pri njih (8. do 12. 5. 2018) se je tri dni odvijala mednarodna konferenca 
z naslovom "Premagovanje ovir v kulturi in komunikaciji", v okviru katere smo se udeležile 
delavnic z ekonomsko vsebino. Ker je bila konferenca mednarodnega značaja, je bila to 
priložnost za navezovanje novih stikov, posebej zanimivo je bilo druženje z udeleženci z 
Japonske.  
 
Obisk fakultete smo izkoristili tudi za prisostvovanje uram vaj, obiskali smo študente v 
predavalnici in poklepetali z njimi. Ugotavljamo, da je njihov odnos sproščen, Erasmus študenti 
so integrirani v življenje fakultete in z veseljem so nam predstavili način njihovega dela. 
 
Možnosti za nadaljevanje sodelovanja s fakulteto vidimo predvsem v sodelovanju s predavatelji 
na programih z ekonomsko vsebino (ekonomija, turizem, management,  informatika), ki pa niso 
edini, ki jih lahko študenti pri njih vpišejo. 
 
V času obiska smo proučili tudi možnosti, da bi naši Erasmus študenti opravljali Erasmus 
prakso v Bukarešti. Fakulteta nam bo pri tem lahko pomagala pri urejanju bivanja, kolikor bodo 
dopuščale proste kapacitete v njihovem študentskem domu. Navezali pa smo stik tudi s 
predavateljico slovenskega jezika, gospo Katarino Dovc, ki sicer dela na drugi univerzi, v 
lektoratu Univerze za študij jezikov v Bukarešti. Ker pa so njene aktivnosti v Bukarešti širše 
zastavljene, sodeluje namreč tudi z našim konzulatom v Bukarešti, nam bo v bodoče skušala 
pomagati pri vzpostavljanju stikov pri potencialnih delodajalcih za Erasmus prakso. 
 
        Koordinatorka Erasmus projektov, 
        Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 
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