Ȋn perioada 03-11 noiembrie 2018 un grup de 15 studenţi din anul III, de la Facultatea de
Chimie din cadrul Universitǎţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, însoţiţi de către doamna Lector Dr.
Mirela Goanţă au efectuat o deplasare în Germania, ȋn cadrul Proiectului CHEMDERO (Studium der
Chemie zwischen deutschen und rumänischen Universitäten), finanţat de cǎtre Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD).
Ȋn cadrul Proiectului CHEMDERO studenţii au desfǎşurat urmǎtoarele activitǎţi:
- informare privind temele prioritare de cercetare şi baza materialǎ existentǎ ȋn laboratoare din
cadrul Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Institutul de Cercetǎri Nucleare), TU Dresden, TU
Chemnitz, TU Berlin;
- întâlniri cu membri ai conducerii TU Dresden, TU Chemnitz, TU Berlin ȋn care gazdele au
prezentat oferta educaţionalǎ, având loc discuţii şi dezbateri privind asemǎnǎri şi deosebiri ȋntre
structura planurilor de ȋnvǎţǎmânt cu profil „Chimie“ din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din
Iaşi şi universitǎţile gazdǎ;
- participarea la cursurile: „Obţinerea cristalelor prin reacţii de transport“ (semestrul 5, Chimie
anorganicǎ, TU Dresden), „Materials in micro and nanotechnologies“ (semestrul 1, Master TU
Chemnitz);
- întâlniri cu cadre didactice, cercetǎtori şi studenţi de la Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf,
TU Dresden, TU Chemnitz şi TU Berlin;
- vizitarea campusurilor universitǎţilor gazdǎ: spaţii de cazare, cantine, biblioteci, zone de relaxare;
- participarea la Bohlmann Vorlesung ȋn cadrul TU Berlin. Conferinţa cu tema: “The Art of Building
Small – from Molecular Switches to Motors“, susţinutǎ de cǎtre Laureatul Premiului Nobel pentru
Chimie (2016), Profesor Ben L. Feringa (Universitatea Groningen). Dupǎ ȋncheierea conferinţei a
avut loc o ȋntâlnire cordialǎ ȋntre Laureatul Nobel pentru Chimie (2016), Profesor Ben L. Feringa
(Universitatea Groningen) şi cei 16 participanţi la proiectul CHEMDERO;
- ȋn fiecare din oraşele Dresda, Chemnitz şi Berlin au fost vizitate obiective culturale reprezentative.
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“Suntem foarte mulțumiți cǎ am reușit sǎ participǎm la acest proiect pentru cǎ, în urma acestei experienţe, am
reușit sǎ vedem care sunt diferențele dintre sistemul de învățământ din România şi Germania, modul în care
teoria se ȋmbinǎ cu practica şi felul în care cunoștințele acumulate se pot aplica și în stilul de viaţǎ pe care îl
avem în ziua de astăzi. Am fost plăcut impresionați de Institutul de Cercetǎri Nucleare din Dresda,în special de
faptul cǎ laboratoarele de cercetare abordează probleme actuale ale societății. Universitățile din Dresda,
Chemnitz și Berlin au fost adevărate puncte de atracție, pentru cǎ sunt universități care chiar s-au axat pe
dezvoltarea domeniului “Chimie” și care încearcă, an de an sǎ se adapteze cerințelor și nevoilor studenților din
Germania sau din alte ţǎri, care vin sǎ studieze acolo. Deoarece și noi suntem chimiști, ofertele educaţionale pe
care le-au pus la dispoziție universitățile, laboratoarele și domeniile de cercetare au trezit interesul maxim al
nostru cu privire la efectuarea unor stagii de studiu sau practicǎ în unul dintre aceste centre universitare.
Momentul culminant al călătoriei noastre a fost întâlnirea cu Laureatul Premiului Nobel, Profesorul Ben
L.Feringa, care s-a bucurat nespus de mult atunci când a aflat cǎ un grup de studenţi din România a venit sǎ
participe la conferința pe care a susținut-o la TU Berlin. Nu în ultimul rând, conservarea monumentelor culturale
și a atmosferei de altǎ datǎ a orașelor, datǎ de întreaga arhitectură, ne-a mângâiat privirile şi simțul artistic al
fiecăruia dintre noi. A fost o experienţǎ ineditǎ!”
(Studenţii participanţi la Proiectul CHEMDERO)

