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Vizita rectorului la Kalasalingam University din India

Scris în 9 Februarie 2014.

Prof. Vinod K. Madan, de la Kalasalingam University, Krishnankoil, Tamil Nadu, India, a vizitat

Universitatea Agora din Oradea, până în prezent, de două ori. Prima vizită  efectuat-o  în 13 iunie 2013,

prilej cu care a susținut două lecturi invitate: 1) Nondestructive Evaluation using Barkhausen Noise; 2)

Digital Signal Processing and Applications [1].

A doua vizită a profesorului Madan a avut loc  în perioada 15-20 octombrie 2013, prilej cu care a

participat și la 7th Agora International Law Conference, AILC 2013, “Prospects and Challenges of 21st

Century Law” [2], unde a prezentat lucrarea, scrisă în colaborare cu R.K. Sinha, The Dymamics of Rape

in Modern Indian Society, care a fost publicată ulterior în revista de drept a Universității Agora, Agora

International Journal of Juridical Sciences.

În timpul celei  de a doua vizite, profesorul Vinod Madan a fost însoțit de cancelarul universității sale

(funcția de cancelar este echivalentă la ei cu cea de rector la noi), Thiru K. Sridharan, pe care l-am

invitat pentru semnarea unui memorandum de înțelegere, prin care ne-am angajat la colaborări în

domeniul cercetării și învățământului, incluzând mobilități reciproce pentru cadre și studenți [3].  

În baza acordului de înțelegere și a unei invitații oficiale, în perioada 17-24 ianuarie 2014, am efectuat o

vizită în India

Vizita la Kalasalingam University [4] a inclus:

1)     Întâlnirea cu bordul de management (incluzând cancelarul, vice-cancelarul, decanii facultăților și
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directorii de departamente), prilej cu care am avut onoarea să mi se înmâneze eșarfa de membru de

onoare a comunității lor academice, în calitate de membru în International Advisory Committee of

Kalasalingam University, titlul care mi-a fost acordat  la 10 octombrie 2013. Tot cu acest prilej, la rândul

meu, i-am înmânat cancelarului, Dr. Thiru K. Sridharan, certificatul de membru de onoare al Senatului

Universității Agora (al optelea titlu onorofic acordat de Senatul Universității Agora unor personalități

internaționale  din opt țări:  Chile, China, Columbia, Grecia, Franța, Romania, Statele Unite și acum și

din India).

2)     Întâlnirea cu președintele și fondatorul universității, Thiru T. Kalasalingam, care mi-a dăruit o

frumoasă ghirlandă, cu decorațiuni și mărgele artizanale;

3)     Lectură invitată în fața comunității academice, cadre didactice și studenți de la Kalasalingam

University, cu tema From Hard Computing to Soft Computing;

4)     Turul campusului universitar, împreună cu domnul cancelar Thiru K. Sridharan și Prof. Vinod

Madan (campusul este situat la 60 km de orașul Madurai, într-un decor foarte frumos, la poale de

munte, are o întindere foarte mare și găzduiește toate facultățile, departamentele, căminele de băieți și

fete – pe care le-am vizitat, 3 cantine studențești- câte una pentru băieții, respectiv fetele care locuiesc

în cămine, iar una pentru cadre și studenții externi – care vin la universitate cu mijloacele de transport

propri sau cu o parte din cele 65 de autobuze - câte are universitatea în dotare proprie, stație de

alimentare cu combustibil, terenuri de sport, bazin de înot, centru medical, farmacie, mașină de salvare,

helioport, bloc de locuințe pentru cadre didactice și de cercetare, casă de oaspeți cu cantină proprie,

locuri de rugăciune ș.a.);

5)     Vizita la facultățile și departamentele de învățământ și cercetare ale Kalasalingam University (de

menționat că Universitatea Kalasalingam este foarte mare, are facultăți de profil ingineresc, arte și

științe, farmacie, peste 50 de programe de studii de licență, 7 programe de master și școli doctorale în

toate domeniile, precum  și 8 departamente, 9 societăți profesionale și un centru de excelență IBM, iar

predarea se face în limba engleză);

6)     Ceremonia religioasă de mulțumire pentru vizita efectuată.

A fost un schimb de experiență util și benefic pentru ambele universități.

Trebuie să menționez că mi s-a acordat o onoare deosebită în timpul vizitei, începând cu cazarea într-o

cameră vecină cu fondatorul universității (camera avea facilitățiile unui hotel de 3 stele cu confort

îmbogățit: birou dotat cu televizor, computer conectat la Internet, frigider cu apă și fructe, dormitor, baie,

aer condiționat și ventilator) și terminând cu mesele oferite de gazde la restaurante ale unor hoteluri de

cinci stele. Am primit broșura lor de admitere, în care la rubrica Relații internaționale, lângă text era o

poză unică, în care apăream cu cancelarul la semnarea memoramdului de înțelegere.

Vizita a fost bine pregătită dinainte, încă de la sosirea în campus, în seara zilei de 19 ianurie, la poartă

am observat un baner uriaș care anunța vizita delegației Universității Agora, cu poza mea și a colegei

mele care trebuia să mă însoțească, dar din păcate n-a putut veni, doamna conferențiar Viorina Judeu.

Astfel de banere mai erau încă în două locuri din interiorul campusului, la intrarea în corpul administrativ

și lângă centrul de excelență IBM. În dimineața zilei de 20 ianuarie am ieșit singur în campus să fac niște

poze și am rămas plăcut surpins că sunt salutat pe alee de către studenți și cadre, care m-au

recunoscut după poza de pe baner, cu “Hello Romania”.

            Lucrurile care m-au impresionat plăcut, la Kalasalingam University, sunt multe, dar amintesc doar

câteva dintre ele:
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1)     Campusul este foarte curat, dotat cu apă curentă și potabilă, având toate facilitățile necesare

traiului, ca și cum ar fi un orășel independent, de la centre de certare și laboratoare, la  locuri de

rugăciune (în apropierea campusului se află chiar și o biserică catolică pentru eventualii creștini care

frecventează universitatea și pentru creștinii din zonă);

2)     În campus se construiește Kalasalingam International School, după modelul Agora International

School, pe care indienii l-au văzut la Universitatea Agora  în timpul vizitei din octombrie 2013 (ce rapid

se pot implementa unele idei valoroase);

3)     În urma conferinței pe care am susținut-o, mai mulți studenți, de la studiile de licență, și-au exprimat

dorința de a-și continua studiile masterale în România. Peste 100 de studenți s-au înscris la cursul

facultativ de limba română, pentru care va trebui să trimitem, la toamnă, un profesor la Kalasalingam

University;

4)     Kalasalingam University este o universitate mare, cu potențial de cercetare și educație, având în

prezent peste 6.000 de studenţi, deservind comunitatea din Tamil Nadu, a doua regiune din India în

privința gradului de dezvoltare economică și socială.

Vizita în Campusul Universității Kalasalingam a fost precedată de niște excursii turistice în Delhi [5] și

Agra [6] și urmată de o vizită în jungla din regiunea Kerala, supranumită și Tărâmul lui Dumnezeu

(incluzând și o tradițională plimbare indiană prin junglă, călare pe elefant) [7].  Este de remarcat faptul

că în sudul Indiei, în ianuarie, temperaturile variază între 30-38 de grade Celsius.

Mulțumesc din suflet gazdelor mele pentru ospitalitatea și onoarea de care m-am bucurat pe parcursul

întregii vizite. Pe domnii K. Sridharan, Vinod Madan, precum și alți profesori de la Kalasalingam

University, îi așteptăm, în luna mai, la conferința internațională organizată de Universitatea Agora,

ICCCC2014 [8].

            Câteva poze, din timpul fascinantei vizite în India, se pot vedea în albumul [9].
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Prof.univ.dr. Ioan Dzițac,

Rector al Universității Agora
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