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Abstract. Just like any other academic degree in today’s fierce competition
for attention, funds and paying students in a highly materialistic and
practical oriented culture, European Studies and its derivate fields must
demonstrate their relevance to the graduates. By „relevance“ I mean the
capacity of a certain academic degree to be converted in a short time
period in a respectable professional status and a decent pay job. For
social studies and humanities in general this is not an easy task in particular
in Asian environments in which students are facing language barriers
(involving access to materials written in various European languages)
and are generally less tempted to approach academic subjects involving
less practical and speculative thinking. According with my own personal
experience some of the already mentioned „barriers“ may be compensated
by the perspective to travel in Europe through various schemes of academic
exchanges, the perspective to obtain a remunerative job involving various
kinds of international relations, diplomacy or international exchanges.
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Acest articol exprimã consideraþii pe marginea experienþei proprii din ultimii
15 ani ca rezultat al diferitelor schimburi academice avute în Noua Zelelandã,
China (Universitatea Shandoong-Jinan), Singapore (Singapore National University,
Center for Research on Europe), Coreea de Sud (Pusan National University –
Europe Center). Catedrele ºi Centrele de Studii Europene organizate la diferitele
universitãþi din Asia sau Asia-Pacific sunt finanþate parþial de Comisia Europeanã
prin intermediul diferitelor programe.

Pentru UE, majoritatea programelor de cooperare educaþionalã intrã sub aus-
piciile Cooperãrii cu Þãrile industrializate (Singapore, Japonia, Corea de Sud) având
fundament politic documente strategice precum: Politica pe termen lung pentru
relaþiile China-Europa (COM (1995); Europa ºi Asia: Un parteneriat strategic
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pentru un parteneriat lãrgit (COM 2001);Un parteneriat matur: Interese comune
ºi provocãri în relaþiile UE-CHINA (COM:2003); Parteneriatul strategic UE-
India (COM:2004). La acestea s-au adãugat: Programul EURASIA parte a pro-
gramului Erasmus+ – Key Action 2 – “Capacity building in the field of higher
education“, Erasmus Mundus Joint Masters Degrees – Japan Partnership. În
structura acestor documente gãsim temele de predilecþie ale politicilor UE de
resort, în mod special cooperarea internaþionalã bazatã pe economia cunoaºterii.

Dintre cele mai cunoscute centre create în ultimele douã decenii se pot
aminti: Asia Europe Institute în Malaezia, EU China Bussiness School în ªanhai,
ASEAN–EU University Network Programme, European Institute for Asian Studies,
Eurasian Silk Road University Consortium, ECRAN European Union Research
Centre and Advice Network; Nordic Institute for Asian Studies.

La acestea se adaugã catedrele de Studii Europene ºi Centrele de Studii
Europene de la diversele universitãti din China (8 universitãþi) ºi Coreea de Sud
(2 centre, Seul National University ºi Pusan National University). În India, þarã
cu peste un miliard de locuitori ºi peste 400 de universitãþi faptul cã o singurã
universitate (Nehru University) oferã un program de MA în Studii Europene,
vorbeºte de la sine atât despre o problemã cât ºi despre oportunitãþi neexploatate.
Un program de Studii Europene în Asia care se autosusþine este oferit de Univer-
sitatea Chulalongkorn University din Tailanda, program de un an, multidisciplinar
cu personalul importat din strãinãtate1.

Preocupãri pentru relaþiile UE-Asia intrã în sfera de interes a zoneiAsia-Pacific,
iar interesul arãtat de Universitãþile din Australia ºi Noua Zeelandã nu este sur-
prinzãtor: The Hawke EU Centre for Mobilities, Migrations and Cultural
Transformations este specializat pe aspecte ale migraþiei ºi integrãrii; The EU
Centre for Global Affairs at the University of Adelaide este specializat pe aspecte
ale comerþului internaþional UE-Asia-Pacific; The University of Melbourne EU
Centre este specializat pe probleme ale schimbãrii climatului, guvernare regio-
nalã, inovare ºi dezvoltarea mediului de afaceri; EU Centre at RMIT în Melbourne,
este specializat pe Piaþa Unicã, politici regionale, dezvoltarea de parteneriate în
domeniul tehnologic; The Australian National University Centre for European
Studies (ANUCES) este specializat pe relaþii interguvernamentale ºi politici ale
dezvoltãrii; The European Union Centres Network New Zealand (EUCN) cu
centrul la Canterbury University – Christchurch, New Zealand coordoneazã
cursuri la 8 universitãþi din þarã fiind specializat pe UE ca putere normativã,
aspecte comparate ale integrãrii transnaþionale, aspecte ale integrãii UE în dome-
niul financiar2.

Pentru toate aceste structuri, testul suprem al eficienþei catedrelor ºi progra-
melor de Studii Europene din Asia l-ar reprezenta supravieþuirea post-finanþare
UE. Eficienþa schimburilor academice în general ca formã de diplomaþie culturalã
a UE a rãmas discutabilã având în vedere dificultatea de a cuantifica eficienþa unei
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conferinþe sau a unui workshop, totuºi eficienþa unui program universitar sau
postuniversitar poate sã fie cuantificatã prin numãrul absolvenþilor care lucreazã
într-un domeniu relevant pentru specializarea absolvitã în 1-5 ani de la absolvire,
ori asemenea studii nu existã, deºi modalitatea de a þine legãtura cu alumi este
simplã cu tehnologiile de azi3.

Dimensiunea culturalã a RI ºi, în cadrul acesteia, schimburile academice ºi
finanþarea de programe de studiu specifice a rãmas un subiect abordat cu rezerve
ºi precauþie de teoreticienii RI poate ºi datoritã experienþei proprii din încercãrile
de a valoriza expertiza în recomandãri adresate practicienilor RI (funcþionari,
diplomaþi, politicieni). Un coleg profesor obiºnuia sã-mi spunã: „…ºtiþi cum e
cu schimburile academice finanþate de UE? Noi mergem la conferinþe, la întoar-
cere redactãm recomandãri diverselor instituþii guvernamentale, acestea dacã
nu ajung direct la coº, rãmân în sertare în timp ce noi ne pregãtim sã mergem
la urmãtoarea conferinþã“.

Problemele învãþãmântului universitar în general afecteazã catedrele de Studii
Europene în Asia: Masificarea, Consumerismul, Comercializarea, goana dupã
evaluãri, clasificãri, etc. Structura în sine a programelor de Studii Europene e
afectatã de absenþa contactului direct cu aspecte de tehnicitate (juridice, metodo-
logice) pe care le implicã contactul unei instituþii cu birocraþia Bruxelului. O
adevãratã prãpastie separã mediul academic de practicienii în domeniu. Mediul
academic favorizeazã „limba“ pe care o ºtie, aspectele teoretice ale Studiilor
Europene. Catedrele nu sunt ocupate de practicieni ci de oameni deja existenþi
în sistem, de regulã specializaþi în istorie europeanã, literaturã europeanã,Western
philosophy, lingviºti etc. care structureazã programele în baza propriei expertize,
convingãtoare academic adesea, însã puþin convertibilã în abilitãþi aºteptate de
angajatorii din mediile funcþionãreºti sau business. Recrutarea funcþionarilor
Comisiei Europene s-a schimbat în ultimul deceniu, testele EPSO nemaipunând
accent pe cunoºtinþele de naturã teoreticã ci pe abilitãþi tehnice, (concentrare, cu-
noºtinþe de matematicã, logicã, analizã economicã) inspirate de testele GEMATT
din SUA. Este adevãrat cã Studiile Europene au ºi o componentã social construitã
care favorizeazã interdisciplinaritatea, unde existã spaþiu pentru demonstrarea
necesitãþii materiilor umaniste (literaturã, istorie, filosofie etc.).

Succesul programelor de schimb interacademic Socrates ºi Erasmus este in-
discutabil dar schimburile academice Europa-Asia nu pot sã aibã decât un mic
procent din volumul schimburilor academice de acest tip4. Diversele formule
integrative de succes în Europa sunt testate chiar dacã la o scarã mai redusã în
context asiatic. Programul CampusAsia este într-o anumitã mãsurã echivalentul
programului Socrates/Erasmus cu specificaþia cã deºi sistemul dual de licenþiere
depãºeºte nivelul simplelor acorduri de schimb interuniversitar deoarece implicã
un nivel mai mare de integrare ºi coordonare mutualã a programelor. Universitãþile
din Asia au avut în vedere aspectele mai puþin raportate ºi mediatizate ale pro-
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gramelor Erasmus (cum ar fi standardul dublu practicat neoficial de unele uni-
versitãþi în evaluarea studenþilor Erasmus, abilitãþile lingvistice discutabile ale
studenþilor sau profesorilor participanþi, problemele legate de prezenþa la cursuri).
Mare parte din absolvenþii intervievaþi îºi amintesc de experienþa Erasmus ca de
o experienþã de socializare studenþeascã de neuitat (utilã ºi ea) decât ca pe o ex-
perienþã de acumulare de cunoºtinþe. Programele universitare nu sunt integrate în
sensul unei complementaritãþi a materiilor. Programul Campus Asia a introdus un
sistem de asigurare a calitãþii programelor de schimburi interuniversitare ºi un sistem
unitar de acordare a creditelor, evaluare a studenþilor, conþinutul curriculei etc.

Finanþarea centrelor de studii ºi a catedrelor universitare externe poate sã fie
privitã ºi ca o formã de proiectare a puterii de tip Soft Power (existentã de facto
din timpuri imemoriale) conceptualizatã de Joseph Nye (practicatã individual de
Franþa prin Alliance Francaise, Marea Britanie prin British Council sau China
prin Confucius Institute)5.

Schimburile academice transcontinentale în Asia sunt frecventate cu interes mai
ales atunci când profesorul depune eforturi suplimentare de adaptare a curriculei
ºi conþinutului cursului, de exemplu, experienþa rezvoltãrii unor probleme ale
dezvoltãrii în Europa aplicatã la probleme locale. Bariera lingvisticã pune pro-
bleme (studenþii din Asia sunt mai puþin deschiºi decât europenii ºi nu vor pune
întrebãri suplimentare atunci când nu înþeleg ceva) dar poate sã fie rezolvatã prin
utilizarea tehnologiilor TIC/PowerPoint6. Discursul trebuie sã fie vizual, însoþit
de text pe un ecran7. Conceptele teoretice trebuie însoþite de studii de caz cu rele-
vanþã localã. Stimulii vizuali, utilizarea iconografiei europene ca material didactic
de explicitare a particularitãþilor unei civilizaþii (picturã, desen, caricaturã) sunt
elemente la care publicul dinAsia este receptiv, detensioneazã atmosfera, predis-
pune studenþii la dialog. Materiile „rigide“ trebuie „pigmentate“ cu prelegeri
despre „ciocnirea civilizaþiilor“, „Globalizare“, „Secolul Asiei“, aspecte de alte-
ritate („imaginea Europei în Asia“, a Asiei în Europa) etc. Studiile Europene în
Asia sunt construite pe trinomul „istoria integrãrii europene“, „drept comunitar“,
„politici UE“ la care se adaugã adaptãri ad-hoc („istoria Europei în relaþie cu þara
gazdã“; „baza legalã a relaþiilor cu UE“, „politici de dezvoltare UE în relaþie cu
þara gazdã“ la care se adaugã ceea ce este perceput ca „oportunitãþi ºi obstacole“
în calea dezvoltarii relaþiilor bilaterale). De regulã nu lipsesc aspectele orizontale
ale politicilor de dezvoltare („protecþia mediului“, „dezvoltare susþinutã“, „îm-
bãtrânirea populaþiei“, „egalitatea de gen“, „îmbãtrânire activã“).

Deºi succesul unui program de schimb academic Europa-Asia pare a depinde
de capacitatea celui invitat de a se adapta la o culturã a învãþãrii locale unii pot
sã argumenteze cã o parte integrantã a „farmecului“ unui lector european provine
din ceea ce este, iar „adaptarea“ ar altera experienþa schimbului în sine8. Un aspect

54 LUCIAN JORA 4

————————
5 Joseph S. Nye, “The Changing Nature of World Power“, Political Science Quarterly, vol. 105, No. 2,

Academy of Political Science, 1990, pp. 177-192.
6 Lucian Jora, “Facing challenges and proposins solutions for the Europan Studies in Asia“ în Romanian

Review of Political Sciences and International Relations, no. 1/2016, Bucureºti, pp. 39-48.
7 Ibidem.
8 Kember, D., “Misconceptions about the learning approaches, motivation and study practices of Asian

students“, Higher Education, 40, 2000, pp. 99–121.



e însã unanim acceptat. Pentru cã studenþii în Asia pun rar întrebãri, facilitarea
interactivitãþii este misiunea lectorului invitat din Europa9.

Studenþii din Coreea sau China nu pot sã nominalizeze o carierã specificã sau
aºteptãri concrete ca absolvenþi de RI sau Studii Europene ºi nu pot sã nominali-
zeze abilitãþi necesare pentru o viitoare carierã (cu excepþia limbii engleze ºi a
cunoºtinþelor juridice)10.

Argumentarea relevanþei unui anumit curs pentru abilitãþile practice cerute de
o anumitã meserie este apreciatã, datoritã înclinaþiei studenþilor din Asia spre
concret. Atractivitatea unor subiecte teoretice precum Teoria Relaþiilor Interna-
þionale sau Filosofia Integrãrii Europene depinde de abilitatea lectorului de a
demonstra practicalitatea acestor cunoºtinþe pentru formarea intelectualã ºi pentru
„clasa“ viitorului expert dar ºi pentru rezolvarea unor aspecte situaþionale din
practicile de business, sferã din care provin majoritatea angajatorilor.

În Asia, auditoriul nu realizeazã diversitatea lingvisticã ºi civilizaþionalã a
Europei. Un exerciþiu introductiv este a demonstra cã Europa înseamnã mai mult
decât Marea Britanie, Franþa, Germania. Exerciþiul ºcoalã demonstrat a fi eficient
este a desemna în cadrul unui grup câte o þarã europeanã pentru fiecare membru,
aceºtia urmând a-i reprezenta interesele în cadrul unui „Parlament European“
fictiv, reprezentantul fiecãrei þãri trebuind sã facã o prezentare a statului euro-
pean pe care îl reprezintã. Studiile Europene înseamnã mai mult decât Proiectul
European, aspecte precum „tranziþia de la un sistem centralizat de guvernare la
o economie de piaþã“, „mãsurile de incluziune socialã“, „abordarea îmbãtrânirii
active“ sunt subiecte de interes în Asia.

Unele cursuri sunt neatractive pentru cã se limiteazã la prezentarea instituþiilor
UE ºi nu la aspectele de funcþionalitate din angrenajul acestor instituþii. Simpla
prezentare a instituþiilor pentru auditoriu ridicã automat întrebãri privind motivul
prezenþei în sala de curs, în condiþiile în care respectivele informaþii sunt dispo-
nibile la câteva „clickuri“ distanþã. Prezentarea angrenajelor intime ale institu-
þiilor UE care duc la rezolvarea unei probleme, precum o iniþiativã legislativã,
traseul documentelor, problemele tehnice în implementarea unui program, dife-
renþele dintre teoria documentelor oficiale ºi practica implementãrii sunt de
regulã neabordate datoritã nefamiliarizãrii mediului academic cu practica lucrului
„pe ºantier“ în instituþiile UE sau în instituþiile care aplicã efectiv politicile ºi
legislaþia europeanã.

În Asia, la fel ca ºi în Europa, date privitoare la eficienþa programelor univer-
sitare sunt greu de aflat, universitãþile nu le au sau nu le publicã (probabil nici
nu sunt interesate sã o facã). Nu existã un sistem real de „traking“ pentru a ºti ce
s-a întâmplat cu absolvenþii.

Mobilitatea academicã Europa-Asia a cunoscut evoluþii spectaculoase, fiind
favorizatã de relaxarea condiþiilor de cãlãtorie, facilitarea accesului la informaþii,
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preþurile biletelor de avion, creºterea spectaculoasã a clasei de mijloc. Oportuni-
tãþile transnaþionale creazã noi cerinþe de angajabilitate pentru studenþii dinAsia,
cunoaºterea limbii engleze fiiind cerinþã minimalã ºi nu doar un avantaj. Studenþii
plãtitori de taxe din Asia sunt vitali pentru universitãþile din Noua Zeelandã,
Australia, Canada sau SUA ºi sunt „curtaþi“ într-o mãsurã crescândã de universi-
tãþi din Europa continentalã care au adaptat deja programele universitare cele
mai cerute la linii de studii exclusiv în limba englezã. În Noua Zeelandã educaþia
universitarã destinatã clientelei asiatice este al treilea contributor la PIB (dupã
agriculturã ºi turism) o industrie nepoluantã, cu valoare adãugatã mare.

Deºi Uniunea Europeanã este o putere normativã în ce priveºte diverse aspecte
ale integrãrii regionale, þãrile din Asia preiau ºi adapteazã cele mai bune practici
nu doar din UE dar ºi din SUA, Australia sau Marea Britanie11. Atitudinea „nor-
mativã“ a UE nu stârneºte doar reacþii admirative. Aplicabilitatea unor abordãri
post-moderne în societãþi care nu trãiesc într-o lume post-modernã (Myanmar,
India, Cambogia sau Laos) este discutabilã. Declinului Europei ca putere inova-
tivã ºi tehnologicã i se adaugã ºi un declin ca putere normativã. Produsele de larg
consum (vizibile) produse de firme europene, Nokia, Philips, Telefunken, au fost
înlocuite de produse tehnologice de vârf fabricate în Coreea de Sud sau Taiwan.
Din acest punct de vedere, SUA ca putere normativã este un model mai atractiv
pentru þãrile dinAsia inclusiv din punctul de vedere al performanþelor academice
exprimate în calitatea ºi inovaþia produselor tehnologice. Inclusiv pentru Uniunea
Europeanã, adaptarea la sistemul academic din SUA prin sistemul Bolognia trans-
mite în Asia un mesaj în legãturã cu cine este „puterea normativã globalã“. Am
constatat ºi cã programele universitare de SE din Asia par a aplica o lecþie a efi-
cienþei. Deoarece costurile personalului academic vest-european de calitate sunt
exorbitante, aceºtia s-au îndreptat spre est-europeni, motivaþi sã lucreze pentru
salarii mai mici.

Nu în ultimul rând, am constatat cã interesul ºi deschiderea studenþilor din
China sau Coreea de Sud pentru Studiile Europene este condiþionat de posibilitã-
þile de cãlãtorie, internship sau angajare în Europa. Contractele prealabile cu par-
teneri de internship din mediul de afaceri dau consistenþã unui program de schimb
iar implicarea acestora în realizarea sau ajustarea curriculei este o necesitate. Co-
municarea dintre teoreticieni (mediul academic) ºi practicieni este însã dificilã
(o problemã de atitudine, un anumit complex de superioritate a celor izolaþi în
„turnul de fildeº“). Experienþa personalã confirmã reticenþa cadrelor universitare
de a face schimbãri în conþinutul cursurilor proprii ºi cu atât mai puþin în curricula
propriu zisã. Angajatorii participã rar la conferinþe organizate de departamentele
de studii europene ale diferitelor universitãþi ºi se implicã rar în iniþiativele de
modificare a curriculei, organizând în schimb propriile programe de formare ale
personalului.
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În loc de concluzii, o lecþie a istoriei în relaþiile Europa –Asia

Primii europeni cunoscuþi care au vizitat China nu au fost vestiþii fraþi Polo
ci misionarii catolici (majoritatea portughezi). În 1245 Papa Inocentiu al IV tri-
mitea pe cãlugarul franciscan Giovanni da Pian Del Carpini (1180-1252) cu
misiunea de a-l converti pe Hanul mongol ºi de a explora posibilitatea unei
alianþe12. Cartea scrisã de acesta, Historia Mongolorum, a devenit o sursã de
informaþii preþioasã. În 1253 i-a urmat Willem Van Ruebroek cu o misiune ase-
mãnãtoare. Ne-a rãmas de la el un raport minutios, Marea Cataia13. Ioan de
Monte Corvino ajunge în China în 1294 de unde transmite un „Raport“ în legã-
turã cu potenþialul chinezilor de a fi convertiþi14. Minoritul Friar Odoric din Padova
ajunge în India între 1316-1330 unde a descris comunitãþile creºtine pe care le-a
întâlnit în De Rebus Incognitis et Itineris15.

Rãdãcinile a ceea ce numim azi Studii Europene în Asia au fost create de mi-
sionarii iezuiþi, majoritatea aflaþi în slujba regilor Portugaliei16. La fel ca în
Europa, arma lor era ºcoala, tiparul, adicã armele Contrareformei. Scrierile lor
despre Orient au fost o sursã a iluminismului european. Disciplina militarã, obli-
gaþia de a nota totul în rapoarte amãnunþite le explicã succesul17. Misionarii iezuiþi
din seculul al XVII-lea în China dinastiei Ming ºi Quing, precum Matteo Ricci,
notau cu acurateþe diferenþele dintre sistemul de examinare din colegiile iezuite
europene ºi cele ale administraþiei chineze18. Modo parisiensis vorbeºte de
metoda de învãþare bazatã pe „competiþie pioasã“, prin dezbateri, jocuri de rol,
recitãri ºi exerciþii de dialecticã19. Aceiaºi contemporani notau metodica chinezã
bazatã pe cuvântul scris ºi memorare în care dezbaterea era consideratã contra-
productivã20. Iezuiþii Matteo Ricci ºi Adam Schall ajung sã cunoascã limba, cul-
tura ºi filosofia chinezã ºi, ajungând lângã Canton în 1583, vor traduce Confucius
ºi Euclid ºi vor realiza un prim dictionar chinezo-portughez21.Vor realiza ºi un
catehism prin care au încercat o adaptare a principiilor confucianiste la creºtinismul
catolic22. În 1626 este publicatã în China Xixue Fan (Sumar al învãþãmintelor
occidentale) o lucrare care prezenta nu doar fundamentele creºtinismului ci ºi ale
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21 Isabel Pina, “The Jesuit missions in Japan and in China: two distinct realities. Cultural Adaptation and

the Assimilation of Natives“, Universidade Nova de Lisaboa, Bulletin of Portuguese – Japanese Studies, núm.
2, June, 2001, pp. 59-76, disponibil on line: https://www.researchgate.net/publication/237033539_The_Jesuit_
missions_in_Japan_and_in_China_two_distinct_realities_Cultural_Adaptation_and_the_Assimilation_of_Na
tives, acccesat 28 Feb 2019.

22 Stephen Uhalley, Xiaoxin Wu, China and Christianity: Burdened Past, Hopeful Future, Routlege,
London & New York, 2015, p. 443.



curriculei universitãþilor Europei occidentale23. Rapoartele misionarilor iezuiþi vor
fi sumarizate în 1667 în cartea China ilustratã scrisã de iezuitul Atanasius
Khircher (1602-1680) publicatã în Europa occidentalã a timpului24. În 1593 sunt
publicate la Nagasaky, în Japonia, Fabulele lui Esop. Louis Frois si Xavier sunt
cunoscuþi ca cei mai prolifici autori iezuiþi din Japonia prin Historia de Japan ºi
tratatul Contradicþii ºi diferenþe de obiceiuri între popoarele Europei ºi acest
teritoriu al Japoniei25. La acestea se adaugã lucrãri precum Advertimentors si
Sumar al problemelor japoneze deAlessandro Valignano ºi Fernao Mendes Pino
(1510-1593) ºi Istoria Japoniei (1727) de Engelbert Kaempfer (chirurg german,
angajat de olandezi)26.

Iezuiþii au introdus în Asia metode de predare inovative care presupuneau
adaptarea la universal, limbajul, vestimentaþia ºi mentalul local pentru a media
mesajul creºtin european. Misionarul iezuit De Nobili în încercarea de a recon-
cilia învãþãturile creºtine cu hinduismul a învãþat tamil ºi sanscrita, a adoptat
vestimentaþia ºi stilul de viaþã al cãlugãrilor hinduºi27.

Metodele de adaptare culturalã propuse de iezuiþi nu au fost lipsite de critici
în mediile ecleziastice europene, de teama apariþiei unui „sincretism nesãnãtos“.
Iezuiþii au încercat adaptarea ºi preluarea diverselor ritualuri ºi festivaluri chine-
zeºti (de obicei consonante pentru confucianism) la practicile creºtine, cu rezul-
tate privite cu suspiciune de „Centrala“ din Europa. Sunt nu mai puþin impresio-
nante eforturile iezuiþilor de adaptare culturalã ºi lingvisticã a conceptelor exis-
tente în limbi europene la diversele limbi asiatice, pentru care adesea nu gãseau
cuvinte sau concepte corespunzãtoare28.
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