Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Newsletter – decembrie 2016
Delegația ambasadorilor africani la Universitatea Petrol - Gaze
din Ploiești
6 decembrie 2016. Notorietatea
internațională a Universității Petrol-Gaze
din Ploiești se datorează inclusiv
generațiilor de studenți străini, pregătiți
de cadrele noastre didactice pentru a
deveni excelenți profesioniști în țările de
origine. Continentul african s-a dovedit,
de-a lungul deceniilor de colaborare,
partener tradițional, trimițând la studiu
în România sute de tineri talentați.
Pe fondul acestei realități domnul prof. dr. ing. Mihail Minescu, prorector
însărcinat cu relațiile internaționale ale Universității Petrol-Gaze din Ploiești, a
organizat în data de 6 decembrie 2016 vizita unei importante delegații africane.
Astfel, Excelențele Lor:
doamna
Faouz
El
Achchabi,
ambasador
extraordinar
și
plenipotențiar al Regatului Maroc,
decan al grupului african al
ambasadorilor, doamna Boutheina
Labidi, ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Tunisia,
doamna Taous Djellouli, ambasador
extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Democrate Algeria, domnul Mohamed Alaaeldin Aly Shawky Elhadidi,
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Egipt, domnul
Mohamed Eltayeb Gasmalla Mudawi, însărcinatul cu afaceri și şeful misiunii
Republicii Sudan în Romania, domnul Bomoy Losila Nixon, însărcinatul cu afaceri
al Republicii Democrate Congo și domnul Marin Stancu, consul onorific al
Republicii Ghana au fost primiți, din partea universității, de către domnul rector
prof. dr. ing. Mihai Pascu Coloja, doamna prorector prof. dr. Anca Dobrinescu,
domnul prorector prof. dr. ing. Mihail Minescu, domnul prorector prof. dr. ing.
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Paul Roșca, decanii facultăţilor Litere şi Ştiinte, Tehnologia Petrolului şi
Petrochimie şi Inginerie Mecanică, directorul departamentului de Relaţii
internaţionale, directorul general administrativ, preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie Prahova şi parteneri din industrie, foşti absolvenţi ai Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti.

Timp de câteva ore, într-o atmosferă cordială, oaspeților li s-a prezentat oferta
educațională a facultăților, rezultatele membrilor comunității academice privind
activitatea de cercetare și facilitățile de aferente, broșura cu generațiile de
absolvenți din țările magrebiene, realizată în condiții grafice deosebite.
Ambasadorii au fost încântați să afle detalii despre specificul facultăților din
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și despre modul în care se integrează
studenții africani în sistemul românesc de învățământ.
În cursul întâlnirii oaspeții au semnalat faptul că în ultima perioadă numărul
studenților veniți din Africa s-a diminuat, subliniindu-se dificultatea obținerii
vizelor de studiu de către cetățenii țărilor pe care le reprezintă și au insistat ca
împreună cu reprezentații universității, să poarte discuții cu Ministrul Afacerilor
Externe pentru a găsi soluții facile de primire a acestor vize.

6 decembrie 2016

Înainte de plecare, delegația a vizitat mai multe dintre facilitățile Universității
Petrol-Gaze din Ploiești.
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UNIVERS - UNITATE ÎN DIVERSITATE
15 decembrie 2016. În perioada 15 iunie – 15 decembrie 2016, în Universitatea
Petrol-Gaze s-a derulat proiectul „Unitate în diversitate - Dezvoltarea
competențelor interculturale pentru o mai bună integrare și adaptare culturală a
studenților internaționali din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești” finanțat din
Fondul de Dezvoltare Instituțională al Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice și repartizat pe baza unei competiții de proiecte de Consiliul
Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.
Prin obiectivele sale, proiectul abordează problematica comunicării
interculturale, cu accent special pe dezvoltarea competențelor de comunicare
interculturală absolut necesare în procesul de acceptare, adaptare și integrare
culturală. Proiectul răspunde astfel cerințelor domeniului 2 – internaționalizarea
învățământului superior din România.
Proiectul UNIVERS vizează transformarea imaginilor și a reprezentărilor
stereotipe în vederea depășirii ego/etnocentrismului și a prejudecăților potențial
generatoare de conflict, promovarea limbii și a culturii și civilizației române
pentru construirea unui mediu de viață și învățare propice negocierii culturale a
studenților aparținând diferitelor culturi, facilitarea interacțiunii studenților,
indiferent de naționalitate, etnie, limbă, religie, clasă socială, ciclu de studii,
program sau disciplină de studiu și creșterea vizibilității internaționale a
Universității Petrol-Gaze din Ploiești prin folosirea experienței românești a
studenților internaționali în promovarea imaginii României în țările de origine.
În cadrul proiectului, au fost reamenajate două săli astfel încât ele să devină
spații prietenoase folosite ca ateliere de ”ucenicie” interculturală, unde să se
deruleze cursuri și seminarii, ateliere organizate în universitate cu participare
diversă, precum și întâlniri informale între studenții internaționali și români, care
să dinamizeze comunicarea autentică între părți și să ofere contexte de învățare
semnificativă. S-a dotat biblioteca cu fond de carte pentru învățarea limbii
române și pe tematici de comunicare interculturală. S-a organizat un workshop
pentru perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română pentru
studenții străini.
Studenții internaționali ai anului pregătitor sau înmatriculați într-un program de
studiu la nivel licență, masterat sau doctorat au avut ocazia să se întâlnească cu
studenții români de la programul de masterat Concepte și strategii de
comunicare interculturală, cu absolvenți ai Universității Petrol-Gaze din Ploiești,
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actualmente profesori, cu elevi din învățământul preuniversitar. Au avut astfel
posibilitatea să se cunoască și să participe împreună la activități care să le
permită o mai bună integrare și adaptare culturală.
UNIVERS este un proiect generos, atât prin creșterea vizibilității internaționale a
Universității, cât mai ales prin capacitatea sa de a transforma spațiul academic
într-unul al unității în diversitate. Proiectul a creat premisele unei dezvoltări
instituționale în direcția internaționalizării, aducând problematica conflictului
cultural și a comunicării interculturale în centrul preocupărilor Universității
Petrol-Gaze din Ploiești.

Nota: Acest buletin informativ este o inițiativă a echipei Relaţii internaţionale, parteneriat cu mediul
economico-social.
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