STUDENŢI AI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN
CLUJ-NAPOCA ÎN FINLANDA
Cu ocazia Programului Intensiv organizat de Universitatea din Zwickau (Germania) şi găzduit de
Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Jyväskylä (Finlanda), având ca şi coordonatori pe prof. Leonore
Heiland şi prof. Kari Vehmaskoski, în perioada 5-20 martie 2011, au fost invitaţi următorii studenţi să
reprezinte Universitatea Tehnică din Cluj Napoca : Andraş Ilyes (Fac. De Mecanică), Tudor Glodean (Fac.
De Electronică şi Telecomunicaţii), Mathe Brigitta (Fac. De Inginerie Electrică), Mihai Nemeş (Fac. De
Mecanică), Alexandru Popa (Fac. De Inginerie Electrică) şi cadrul didactic prof.dr.ing. Radu Ciupa, decan
al facultăţii de Inginerie Electrică.

Programul s-a desfăşurat în cadrul bursei ERASMUS având titlul “User Friendly Design and Innovations
for Senior Citizens” , cu studenţi participanţi din Germania, Spania, Italia, Finlanda şi România.

În perioada programului, modul de lucru a fost pe echipe internaţionale mixte, iar pe lângă proiectul de termen
lung, “Case adaptate pentru persoanele vârstnice cu dizabilităţi”, am mai avut de realizat mici proiecte cu
tematica diversă precum: design-ul unui automat de cafea pentru persoanele cu handicap, propunerea unui set
de instrucţiuni adresat persoanelor cu handicap pentru liniile de asamblare, adaptarea diferitelor mijloace de
transport urban pentru persoanele cu dizabilităţi motorii, exerciţii pentru testarea capacităţii de menţinere a
echilibrului.

Toate proiectele au avut ca şi punct de plecare cursuri sus inute de profesori invitaţi din ţările participante,
fiecare dintre ei prezentând un aspect al dizabilităţilor persoanelor cu handicap. De asemenea s-a organizat o
excursie la centrul de reabilitare Kunnopaika în oraşul Kuopio, o vizită la muzeul Alvaro Aalto dedicat
arhitectului cu acelaşi nume, iar în a doua săptămână un mini barbeque , unde fiecare ţară a avut posibilitatea
să prezinte o mică parte din tradiţiile culinare proprii.

Deşi programul a fost destul de solicitant, în timpul liber am avut ocazia să-i cunoaştem pe ceilalţi participanţi
din proiect creând impreună o atmosferă placută atât la hostel, la universitate cât şi în localurile în care am
petrecut cateva seri; în weekend doritorii au putut practica sporturi de iarnă, pârtia fiind în apropierea hostelului.

Acestă experienţă ne-a fost folositoare în oferirea de noi idei şi viziuni în problemele persoanelor cu
dizabilităţi, în problema muncii în echipă cu realizarea de noi prietenii pentru viitor şi nu în ultimul rând
exersarea limbii engleze.
Mulţumim organizatorilor care ne-au oferit această ocazie de dezvoltare personală şi interculturală.

