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Abstract. Nowadays, the European space is one of communication, of intercultur-
ality, which tries not only to overcome barriers but to give them up through acceptance, 
cooperation, involvement. This article proposes an approach to interculturality from the 
perspective of inter-university exchanges and mobility. We will address several directions 
of analysis, following the challenges and solutions that the academic environment offers 
to create lasting relationships and important connections in achieving academic progress 
and increasing the quality of education. Besides, the study highlights how, through joint 
inter-university projects, intercultural communication produces an open dialogue between 
different mentalities, cultures, histories, and traditions, relying on integration and equity.
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Societatea actuală este una a contactelor interculturale, a globalizării și a conexi-
unilor universale provenite de pe urma toleranței și relaționărilor active. Se încearcă 
un dialog deschis, care să depășească barierele de limbaj, tradiții, credințe, ideologii. 
Mai mult ca oricând, într-o astfel de circumstanță, spațiul european aduce în discuție 
legăturile create prin prisma mediului universitar, prin schimburi și proiecte comu-
ne, prin apariția de relații academice și conectări umane și de idei, care să producă 
un progres nu doar în sfera educațională, ci și în cea socială, culturală, economică, 
politică. Europa este interesată de o dezvoltare la nivel educațional, urmărind îndeo-
sebi atragerea unui număr cât mai mare de persoane care să se implice în activități de 
colaborare ale universităților de pe întregul continent: „Educația, formarea, tineretul 
și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socio-economice, 
principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, 
și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, 
locuri de muncă, echitate și incluziune socială.”1 Este o subliniere a rolului esențial 
acordat de forurile superioare învățământului și formării profesionale, dar și o afir-
mare a unor idealuri ce ar trebui atinse într-o Europă unită, a tuturor.

În această direcție, interculturalitatea își face simțită prezența puternic, deoa-
rece „ciocnirea” între diferite popoare, mentalități, obiceiuri, este mai vizibiă în in-
1 Pentru mai multe informații, a se vedea https://www.erasmusplus.ro/library/, accesat la 
11.10.2020.
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teracțiunile dintre reprezentanții spațiului academic european. Ne vom axa atenția, 
în cele ce urmează, asupra câtorva dimensiuni ale interculturalității, provenite pe 
filiera schimburilor, a internship-urilor, a mobilităților de pregătire profesională. Co-
municarea, „considerată ca miezul culturii, cunoașterii și comportamentului soci-
al”2, stă în centrul acestor acțiuni, care pot duce atât la o creștere a calității educației, 
cât și la îmbunătățirea aspectelor ce țin de înțelegerea și acceptarea celuilalt (pe toate 
palierele cultural-sociale): „Într-o epocă a interferențelor, întâlnirea dintre persoane 
sau grupuri care au culturi diferite ridică problema comunicării interculturale”3, afir-
ma Silvia Popescu, evidențiind atribuția fundamentală, în zilele noastre, a contacte-
lor interumane la nivel cultural.

Problematizări și provocări
Domeniul educației, mai mult decât alte sfere de interes ale Uniunii Europene, 

pune accentul pe acceptare și interacțiune pozitivă. Aceste valori definesc noțiunea 
de interculturalitate, identificată mai ales prin prisma comunicării și definită drept un 
„schimb sau tranzacție valorică însoțit de înțelegerea semnificațiilor adiacente, între 
persoane sau grupuri care fac parte din culturi diferite. Schimburile se pot realiza la 
nivel ideatic, verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, organizațional.”4 
În epoca globalizării5, acest proces determină raportarea indivizilor unii față de alții. 
Este vorba despre ideea unității, a acceptării și a integrării. Mediul universitar este 
un factor (și un mijloc, totdodată) determinant în realizarea unei eficientizări a co-
municării interculturale, din diverse perspective. Dintre acestea putem aminti cele 
concentrate pe limbajul verbal, nonverbal, paraverbal, pe procesele socio-culturale 
(atitudini, valori, tradiții) sau pe elementele perceptuale. Interculturalitatea, la acest 
nivel, pune problema interacțiunii dintre culturi. În acest sens, identificăm diferite 

2 Silvia Popescu, Comunicarea interculturală. Paradigmă pentru managementul diversității, 
Iași, Editura Institutul European, 2013, p.39
3 Ibidem.
4 Constantin Cucoș, Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, Iași, Editura Polirom, 
2000, p.136.
5 Globalizarea poate fi definită în strânsă relație cu integrarea și interacțiunea și văzută ca un pro-
ces de schimb cultural: ”a process of interaction and integration among the people, companies 
and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and 
aided by information technology (…) the process of international integration arising from the 
interchange of world views, products, ideas and mutual sharing, and other aspects of culture”/ 
„un proces de interacțiune și integrare între oameni, companii și guverne din diferite națiuni, 
un proces condus de comerțul internațional și investiții și ajutat de tehnologia informației (...) 
procesul de integrare internațională care rezultă din schimbul de opinii despre lume, produse, 
idei și schimburi reciproce și alte aspecte ale culturii” (trad.n.), J. N. Ogar, T. E. Ogar, „An 
Appraisal Of Globalization And Its History”, in Cogito. Multidisciplinary Research Journal, 
Vol. XI, no.3/September, 2019, p.184, disponibil la https://cogito.ucdc.ro/COGITO%2029%20
septembrie%202019.pdf, accesat la 29.10.2020. În plus, această noțiune poate fi identificată și 
în funcție de propagarea sa, ca „tendința întreprinderilor, tehnologiilor sau filozofiilor de a se 
răspândi în întreaga lume sau procesul de realizare a acestui lucru./ Globalization is the tendency 
of businesses, technologies, or philosophies to spread throughout the world, or the process of 
making this happen (trad.n.)”. (Aurélia Durand, Marketing and Globalization, New York, Rout-
ledge, 2018, p.43. http://doi.org/10.4324/9781315474175).
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teorii (precum cele ale unor antropologi și sociologi, ca Edward T. Hall6, cu referire 
la timp/ proxemică în definirea unui popor sau a antropologului Geert Hofstede7, 
ale cărui convingeri sunt legate de analogia dintre elementele care conferă iden-
titate unei culturi și funcționarea programului unui calculator), ce arată tendințele 
cercetărilor în domeniul cultural și al științelor comunicării, punând accentul tocmai 
pe rolul esențial pe care îl are comunicarea interculturală în societatea actuală.

În această direcție, am observat că dezbaterea academică și dezvoltarea univer-
sitară aduc în discuție problema internaționalizării unor medii educaționale, în care 
interculturalitatea este primordială. Internaționalizarea ilustrează etapa definitorie 
în contactele interuniversitare, evidențiind capacitatea de adaptare la noi provocări, 
de ajustare a mecanismelor existente și acomodare la situații inedite. Cercetătoarea 
în domeniul educației, Jane Knight, afirmă că „Internaționalizarea la nivel național, 
sectorial și instituțional este definită ca procesul de integrare a unei dimensiuni in-
ternaționale, interculturale sau globale în scopul, funcțiile sau livrarea unei educații 
post-secundare.”8 Acest proces presupune, în concepția aceleiași teoreticiene, două 
laturi distincte: internaționalizarea în străinătate – prin deplasarea reprezentanților 
unei instituții (cadre didactice, studenți, personal administrativ) în altă țară, respec-
tiv internaționalizarea acasă (primirea străinilor în universitatea-gazdă).

Internaționalizarea externă, bazată pe mobilități, schimb de experiență, in-
ternship-uri se raportează la acumularea de cunoștințe, de abilități și de aptitudini, 
poate conduce la o interrelaționare mai simplă, la crearea unor proiecte comune de 
dezvoltare și de creștere a valorilor învățământului. Societatea actuală globaliza(n)
tă presupune formarea unor sisteme educaționale în care studenții să beneficieze de 
o experiență academică de calitate, provenită și pe această filieră.

În situația unei internaționalizări interne, accentul cade pe procesul de imple-
mentare a unor strategii de atragere a străinilor din mediul universitar, de integrare 
a acestora în sistemul educațional local, precum și de a crea legături durabile între 
instituții de învățământ și de cercetare din zone culturale diferite. Astfel, internațio-
nalizarea devine „un angajament, confirmat prin acțiune, de a implementa perspec-
tive internaționale și comparative prin misiunile de predare, cercetare și suport ale 
învățământului superior. Internaționalizarea formează etosul și valorile instituționa-

6 Referitor la concepțiile lui E.T. Hall, Grigore Georgiu afirma că acesta: „ a examinat o serie 
de factori care disting culturile, pe baza ideii că aspectele lor vizibile (comportamente, moduri 
de acțiune și comunicare) sunt înrădăcinate în structurile ascunse ale inconștientului colectiv./ 
Examined a series of factors that distinguish cultures, based on the idea that their visible aspects 
(behaviours, modes of action and communication) is rooted in the hidden structures of collective 
unconsciousness (trad.n.)”, „Cultural differences in Global Age”, Cogito. Multidisciplinary Re-
search Journal, București, vol.VI, nr.4, Decembrie, 2014, p.24, disponibil la http://cogito.ucdc.
ro/vol-vi-no-4-dec-2014.pdf, accesat la 30.10.2020.
7 Pentru informații suplimentare, a se vedea Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Min-
kov, Cultures and organizations, Software of the mind, McGraw-Hill Companies, 2010.
8 Jane Knight, „Updated Definition of Internationalization”. International Higher Education, nr. 
33, p. 2, accesibil la https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7391, accesat la 11.10.2020: „Internati-
onalization at the national, sector, and institutional levels is defined as the process of integrating 
an international, intercultural, or global dimension into the purpose, functions or delivery of 
postsecondary education” (trad.n.).
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le și are impact asupra întregului sistem (...). Este un element esențial care trebuie 
asumat de leadership, conducere, facultate, studenți și toate facilitățile academice și 
unitățile de suport. Este un imperativ instituțional, nu doar o posibilitate dezirabilă”.9 

Prin urmare, ambele paliere au ca punct central crearea unor programe și pro-
iecte de schimburi interuniversitare. Acestea propun mai multe obiective, care au 
apărut dintr-o serie de problematizări ale situației europene actuale. Cele mai im-
portante sunt legate de „sprijinirea inovării, cooperării și reformei, încurajarea par-
ticipării tinerilor la viața democratică europeană, promovarea învățământului pentru 
adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute 
pe piața muncii, reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor, reducerea ratei 
părăsirii timpurii a școlii, promovarea cooperării și a mobilității cu țările partenere 
ale UE”10. Vorbim aici despre provocările pe care specialiștii spațiului european 
le aduc în prim-plan în vederea elaborării unor rețele europene, caracterizate prin 
schimburi de cunoștințe, idei, opinii, dar și prin modele de bune practici și metode 
inovative. Domeniile de interes sunt extrem de diferite, de la științe sociale, la cele 
umaniste, literatură și artă, la științe reale, la medicină, la științe agricole etc. Sunt 
vizate probleme sociale (prin accentul pus pe rata de angajabilitate a absolvenților, 
pe cea a abandonului școlar sau pe metodele prin care tinerii se pot implica activ în 
viața comunității), dar și cele educaționale (cele legate de inovație, cercetare, des-
coperire tehnologică, sub egida colaborării și conectării interumane). Pentru aceste 
provocări, mediul universitar, folosindu-se de elemente ale comunicării intercultu-
rale, prin schimburile și mobilitățile pe care le propune la momentul actual, încearcă 
să ofere soluții în vederea conlucrării, a creării de conexiuni și a creșterii calității 
învățământului, cu resfrângeri asupra cotidianului.

Interculturalitatea în schimburi interuniversitare: soluții pentru echitate, 
integrare, dezvoltare

Palierele importante care sunt propuse spre dezvoltare, în domeniul educației11 
– în sfera interculturalității determinată de internaționalizare – sunt legate de proiec-
te de mobilitate (în zone precum educația școlară, formarea și pregătirea profesio-
nală etc.), parteneriate strategice sau dialogul pentru tineret. De peste două decenii, 
spațiul european își îndreaptă atenția spre aceste proceduri, încercând o armonizare

9 J. K. Hudzik, Comprehensive internationalization: From Concept to Action, Washington, DC: 
NAFSA, The Association of International Educators, 2011, p.6.: „A commitment, confirmed 
through action, to infuse international and comparative perspectives throughout the teaching, 
research, and service missions of higher education. It shapes institutional ethos and values and 
touches the entire higher education enterprise. It is essential that it be embraced by institutional 
leadership, governance, faculty, students, and all academic service and support units. It is an 
institutional imperative, not just a desirable possibility.” (trad.n.).
10 A se vedea, în acest sens, Programele ERASMUS+, 2020, https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/about_ro. 
11 Informații identificate pe site-ul dedicat mobilităților și schimburilor interuniversitare, dispo-
nibile la https://www.erasmusplus.ro/proiecte-de-mobilitate.
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a sistemului academic și focusându-se pe inițiative și strategii globale12.
Ca soluții pentru o internaționalizare eficientă, pedagogii și cercetătorii pro-

pun mai multe componente. În primul rând, o dimensiune care poate fi amintită, 
extrem de ofertantă la nivel comunicațional, este dorința de implementare a unor 
proiecte ERASMUS sau ERASMUS+. Aceste programe interuniversitare au la bază 
colaborarea între două sau mai multe instituții de învățământ superior, o conlucrare 
atât de importantă nu doar pentru viitorul universitar, ci și cel european, interuman 
(la nivel social și economic). „Conștientizând importanța colaborării și coeziunii 
dintre oameni, Uniunea Europeană a creat programe care să intensifice interelațio-
narea, cu referire la orice domeniu de activitate. Între aceste programe se regăsesc 
(...) mobilitățile ERASMUS+ (...), reale punți în promovarea interuniversitară, în 
dezvoltarea profesională și academică, în reușita elaborării unor proiecte și partene-
riate ce pot evidenția capacitatea de builduing projects”.13 Proiectarea, implicarea, 
schimbul de idei și cunoștințe, dar și o abordare transculturală a fenomenelor sociale 
și educaționale sunt reprezentative pentru aceste mobilități. Majoritatea aspectelor 
regăsite de mediul academic ca soluții pentru implementarea propunerilor europene 
se desfășoară în cadrul acestor schimburi universitare, între țări cu limbi diferite, 
mentalități, tradiții, comportamente distincte. 

În al doilea rând, putem discuta despre creșterea programelor sau a cursurilor 
predate în limbi străine (această augmentare presupune competența idiomatică a ca-
drelor didactice, dar și a studenților implicați în schimburi universitare). Avem acum 
de-a face cu un element esențial al comunicării interculturale, și anume limba. În 
mediul academic, universitar, limba „comună” devine condiția sine qua non, deoa-
rece informația este cea care primează, iar mesajul este transmis în formă verbală. 
Există o serie de proiecte dedicate îmbunătățirii acestei componente, dintre care am 
dori să amintim pe cel intitulat „English Friendly” (implementat în universitățile din 
Spania, regiunea Madrid) sau "Let's Become Language-Friendly Schools!" (având 
ca țări partenere Turcia, România, Italia, Spania, Bulgaria). Proiectele de asemenea 
gen vor asigura rezultate cât mai bune prin asigurarea suportului teoretic într-o lim-
bă comună, în vederea respectării echității în învățare și acumulării de cunoștințe. 
Liantul intercomunicațional (limba de circulație internațională), pe lângă rolul de fa-
cilitator în cadrul procesului de predare-învățare, intervine și în paliere ale intercul-
turalității, precum tradițiile, obiceiurile, mentalitățile. Acestea sunt ilustrate în orice 
interacțiune, la conferințe sau simpozioane, în schimburi de experiență sau cele de 
predare, precum și în activități non-formale, prin utilizarea tehnicilor și formelor de 
comunicare potrivite temporal, spațial, contextual.

Pe lângă aceste aspecte, regăsim și interesul manifestat înspre serviciile suport 
pentru studenți (mai ales pentru cei veniți în timpul mobilităților), precum și pentru 
diferite activități extracurriculare, menite să asigure integrarea și cooperarea între 
12 Asemenea initiațive sunt amintite în Philip G. Altbach; Jane Knight, ”The Internationalization 
of Higher Education: Motivations and Realities”, Journal of Studies in International Education, 
11: 290, 2007, pp.294-300, disponibil la http://jsi.sagepub.com/content/11/3-4/290, accesat în 
8.10.2020.
13 Ioana Ciocan, „Aspects of Intercultural Communication in University: Erasmus+ Mobility”, 
în The Tribune - Anthropology and Communication, an I, nr.1-2, 2019, p.38.
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persoanele din diverse culturi. În centrul unor astfel de acțiuni stau idei/procese pre-
cum ospitalitate, bună conviețuire, situație primitoare, deoarece putem observa cum 
„Convivialitatea și ospitalitatea oferă câteva posibilități pentru transformarea dispo-
zițiilor educatorilor/profesorilor și studenților; literatura cu privire la pedagogiile in-
cluzive, anti-rasiste și critice poate oferi numeroase exemple practice care generea ză 
noțiunile de convivialitate și ospitalitate și dezmembrarea polarităților, cum ar fi 
gazda/ străinul.”14 Identificăm o serie de evenimente în sfera extracurriculară care să 
susțină o comunicare eficientă, o relaționare fără bariere, cu un scop final comun. Se 
depășește spațiul formal, academic, iar discuțiile și dezbaterile informale, provocate 
și promovate la mesele comune, la activități în afara universităților, la tururile ghi-
date, la evenimente destinate cunoașterii și creării de conexiuni, toate acestea sunt 
adeseori extrem de productive în interacțiunea umană, implicit și profesională. Se 
renunță la discriminări, stereotipuri și prejudecăți, iar etnocentrismul trece pe planul 
secundar, în favoarea unității în diversitate.

Un alt punct important în abordarea strategică europeană este cel legat de nece-
sitatea de a crește gradul de angajabilitate a studenților după finalizarea cursurilor. 
Este vorba, aici, despre o adaptare la nevoile actuale ale pieței muncii, precum și 
oferirea de oportunități de practică într-o instituție/ companie din sfera de interes a 
tinerilor. Apar noi competențe pe care trebuie să le dețină absolvenții, pliate pe ce-
rințele recente (trebuie îmbinate competențe de literație, cele digitale, cele de muncă 
în echipă, idiomatice etc.). În acest sens, regăsim diferite proiecte cu scopul de „a 
dezvolta profesionalismul și dimensiunea europeană a activităților pentru tineret”: 
POWER (Placement Opportunities With Antrepreneurial Reach) sau AHEH (Arts 
Humanities Hub) sunt doar câteva dintre asemenea exemple, reprezentative pen-
tru mobiliățile Erasmus. Ideea de la care se pleacă este cea a unei interconectări 
a mediu lui universitar cu cel privat, dar și cea a creării unor parteneriate care să 
asigure un echilibru între cerere și ofertă. S-au înființat din ce în ce mai multe in-
cubatoare (hub-uri) universitare15 care să asigure un cadru eficient de învățare și 
aplicare a noțiunilor deja dobândite, în vederea perfecționării profesionale, dar și 
care să faciliteze vizibilitatea și posibilitățile de angajare ale studenților în domeniile 
lor de studiu. 

Alte soluții în această zonă sunt determinate de implicarea tinerilor, pe lângă 
învățarea formală, în activitățile non-formale, în campanii de voluntariat, în organi-
zații sau companii (prin internship-uri, cel mai adesea), în evenimente ale societății 
civile. Rolul activ al tinerilor în viața democratică europeană este o provocare a

14 „Conviviality and hospitality offer some possibilities for transforming educators and students’ 
dispositions; the literature on inclusive, anti-racist and critical pedagogies can provide nume-
rous practical examples engendering the notions of conviviality and hospitality and debunking 
polarities such as host/stranger”. (Valeriu Dumitru, „Education for democratic citizenship”, 
in Cogito, vol.IX, no.2/June, 2017, p.15 accesibil la https://www.ceeol.com/search/article-de-
tail?id=740359, accesat la 29.10.2020) 
15 În acest sens am putea aminti EduHub, incubatorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ce 
„promoveaza o serie de activități care încurajează dezvoltarea unui ecosistem de business sus-
tenabil. Focusul nostru pleacă de la zona de educație spre zona de proiecte și ajunge inclusiv la 
zona de programe de finanțare” (informații accesibile la http://eduhub.ulbsibiu.ro/). 
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societății actuale, care încearcă o reîntoarcere spre coeziune și incluziune. Se pune 
accentul, din ce în ce mai mult, după cum am amintit, pe crearea acelei legătu-
ri între studii și mediul de afaceri (în funcție de cererea din câmpul muncii). 

Abordarea comunicațională la nivelul schimburilor interuniversitare presupu-
ne și atenția acordată unor proiecte anterioare mobilităților propriu-zise, cum sunt 
cele care oferă cursuri online sau implementarea unor sisteme care să asigure un 
Learning Agreement on-line, prin care studenții sau profesorii să acceseze și să se 
înregistreze direct la universitatea parteneră de interes (se dorește obținerea funcțio-
nalității acestor proiecte începând cu anul 2021). Bazându-se pe open educational 
resources, universitățile acționează în direcția utilizării tehnicii și tehnologiei, în 
dorința unei recunoașteri instituționale și cooperări transnaționale. Accesibilitatea 
este termenul-cheie în acest proces, deoarece avem de-a face, în primul rând, cu 
materiale oferite de către cadrele didactice studenților străini, prin care se facilitează 
procesul de predare-învățare abroad. Proiecte precum ERAMUSX și ATOM sunt 
doar câteva dintre exemplele care pot fi evidențiate aici, cu un puternic impact, prin 
care se combină certificarea online a studiilor cu experiența profesională. 

De asemenea, urmărind o altă cerință a organizațiilor europene, legată de perso-
nalul academic – îmbunătățirea competenței și a mijloacelor de care acesta dispune, 
putem aminti proiectele care se îndreaptă spre identificarea liberă și ușoară a resur-
selor (în situația actuală, pandemică, acest aspect devine esențial), precum și atenția 
acordată metodelor de predare. Mediul online, care a devenit cadrul de desfășurare 
al cursurilor, presupune o adaptare a variantelor de predare, o înnoire și dobândirea 
capacităților de muncă cu ajutorul tehnologiei, precum și „regândirea curriculei și 
revizuirea conținutului cursurilor”, în concordanță cu toate schimbările survenite 
de-a lungul trecerii timpului. O altă soluție venită în acest sens este reprezentată de 
accentul pus pe calitatea informațiilor vehiculate/ transmise în aceste procese, pe 
conectarea la ideile și cercetările recente în domeniile propuse, pe îmbunătățirea 
constantă a mesajelor, noțiunilor și pe ajustarea continuă a fișelor disciplinelor. 

Astfel, din cele menționate anterior putem observa cum, la nivelul acestor mo-
bilități universitare, prin aspecte ale comunicării interculturale se încearcă găsirea 
de soluții în vederea unei colaborări interacademice, dezvoltării unor proiecte și 
conferințe comune. Fiecare participant la un schimb de acest gen va interveni cu 
elemente culturale proprii, prin care dorește să ofere celuilalt experiența locului de 
unde provine. Se folosesc, în asemenea întrevederi, tehnici de comunicare diferi-
te, verbale și nonverbale, sunt reprezentate obiceiuri și credințe diverse, mentalități 
variate, dar toate legate de dorința de a crea legături și conexiuni viabile. Aceste 
ciocniri de experiențe, de societăți și tradiții formează un așa-numit limbaj simbolic, 
care stă la „baza unităţii dintre cultură şi comunicare”16, ce subliniază complementa-
ritatea dintre cultură și comunicare în cercetarea condiției uma-
ne. Limbajul simbolic presupune conlucrarea tuturor elementelor dis-
cursive, a nonverbalului și, în plus, a tehnologiei utilizată în scopul 
îmbogățirii profesionale și acedemice. Diversitatea culturală dă naștere și unui  
mediu „simbolic”, dacă extrapolăm, care presupune un cadru de lucru comun,  

16 Grigore Georgiu, Filosofia culturii. Cultură şi comunicare, Bucureşti, Comunicare.ro, 2012, p.173.
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scopuri și proiecte concentrate spre același rezultat: dezvoltarea sistemului educațional. 

Concluzii
În concluzie, lucrarea de față este o scurtă incursiune în procesul interacțiunii 

interuniversitare, prin identificarea unor probleme aduse în prim-plan de către Uni-
unea Europeană în acest domeniu. Soluțiile care îmbunătățesc contactele în mediul 
academic, cu eficiență în dezvoltarea profesională și cu rezultate pe termen lung 
sunt în strânsă legătură cu palierele comunicării interculturale. În acest sens, Grigore 
Georgiu afirma: „În lumea contemporană, procesele de comunicare au dobândit o 
importanţă vitală, întrucât instituţiile atât de influente ale comunicării produc di-
verse versiuni ale realităţii, lecturi diferite ale lumii şi ale evenimentelor, imagini şi 
reprezentări care alcătuiesc o realitate secundă, un mediu simbolic în care suntem 
situaţi şi de care nu putem face abstracţie nici în actele noastre cotidiene.”17 Direc-
țiile pe care le-am abordat au fost legate de proiectele de mobilitate, parteneriatele 
strategice, interesul pentru integrarea tinerilor, cu accent pe creșterea calității în-
vățământului și, în același timp, a calității vieții.

Valorile europene, înțelegerea importanței interculturalității în incluziune și to-
leranță în contactele interumane – în special în timpul schimbărilor sociale puternice 
–, sentimentul de apartenență la o comunitate, toate acestea sunt elemente care pot fi 
susținute prin intermediul mobilităților și a relațiilor între universități. „Europa are 
nevoie de societăți mai coezive și incluzive care să permită cetățenilor să joace un 
rol activ în viața democratică. Educația, formarea, activitățile de tineret (...) repre-
zintă elemente esențiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării 
sociale”18, în sensul în care se optează pentru eficientizarea sistemul de internaționa-
lizare (sub formă internă sau externă). Unitatea în diversitate poate fi exprimată prin 
educație care, la rândul ei, în momentul ciocnirii între mentalități, culturi și limbi 
diferite, trebuie să unească și niciodată să nu dezbine.
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