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asr prințul de Wales, 
în galeria laureaților Universității Babeș-Bolyai

Universitatea Babes-Bolyai a găzduit, la finalul 
lunii mai, o vizită cu totul specială, comunitatea 
academică îmbogăţindu-şi galeria de personalităţi 
distinse cu titlul de Doctor Honoris Causa.  

Rectorul UBB, Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, 
a decernat, în cadrul unei ceremonii solemne 
organizate luni, 29 mai 2017, în Aula Magna a 
Universităţii, titlul de Doctor Honoris Causa Alteței 
Sale Regale Charles, Prinț de Wales. 

Distincţia a fost acordată în urma votului din 
data de 8 mai 2017 al Senatului UBB, În semn de 
recunoaștere a contribuției deosebite a Alteței Sale 
Regale Prințul de Wales în domeniul valorificării 
patrimoniului cultural românesc, al promovării 
valorilor istorice multiculturale, al cunoașterii 
mediului spiritual și natural românesc peste hotare, 
precum și pentru întărirea cooperării dintre Regatul 
Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și România.

Alteța Voastră Regală,

A fost un timp în istorie, cu mult înainte de 
Uniunea Europeană, când Britannia (Anglia de 
azi) și Dacia (România de azi) făceau parte din 
același stat, numit Imperiul Roman, întins pe trei 
continente, din cețurile reci ale Mării Nordului 
până în nisipurile fierbinți ale Africii și de la Tigru 
și Eufrat până la Oceanul Atlantic. De-atunci, 
raporturile dintre locuitorii de pe Tamisa și cei 
de la Dunăre și Munții Carpați s-au păstrat, 
s-au perpetuat, s-au întrerupt și s-au reluat 
mereu, din timp în timp, în ciuda marii distanțe, 
conducând la o mai bună cunoaștere reciprocă.

Englezii au fost un model de națiune 
occidentală europeană și au oferit străinilor 
standarde de organizare a vieții comunitare, de la 
conducerea monarhică și democratică a statului 
până la funcționarea universităților – cele din 
Cambridge și Oxford fiind adevărate repere 
mondiale. Structura formală a universităților 
medievale s-a păstrat în anumite privințe – în 
ciuda rapidelor modernizări – până astăzi. Astfel, 
această universitate a noastră, fondată la 1581 
prin decret regal și refondată apoi de mai multe 
ori, este astăzi cea mai veche, mai mare și mai 
prestigioasă din România. În cadrul ei, s-a învățat 
consecutiv în latină, în germană, în maghiară și 
în română, până când am ajuns să avem astăzi 
o universitate cu trei limbi oficiale de studiu, 
română, maghiară și germană (limbile etniilor 
principale ale Transilvaniei), cu zeci de programe 

Doctor Honoris Causa
His Royal Highness The 

Prince of Wales 
Laudatio
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în engleză și franceză, cu mulți studenți din UE și 
din alte părți ale lumii. Fiecare student este liber 
să-și aleagă limba de studiu. De asemenea, UBB 
este singura universitate din Europa cu patru 
facultăți de teologie creștină, în conformitate cu 
principalele confesiuni istorice din Transilvania: 
ortodoxă, romano-catolică, protestantă și 
greco-catolică. Cu alte cuvinte, întreaga tradiție 
multiculturală, plurietnică și multiconfesională a 
regiunii este respectată.

Între personalitățile care v-au precedat în 
primirea acestui titlu de onoare se numără 
savanți de clasă, laureați ai premiului Nobel, 
capete încoronate, șefi de state și de guverne, 
între care Mario Vargas Llosa, cancelarul Angela 
Merkel, regele Mihai I al României, papa 

Benedict al XVI-lea, Bartolomeu, patriarhul 
ecumenic, Bronislaw Geremek, Jacques Le Goff, 
Hans-Adam al II-lea, principe de Liechtenstein și 
mulți alții.

Distinși ascultători,

Înălțimea Sa Regală Charles, prinț de Wales, face 
parte dintr-o venerabilă casă regală europeană, 
cu rădăcini medievale. Ca moștenitor al tronului, 
prințul Charles are ca atribuție principală 
sprijinirea Majestății Sale Regina ca element 
focalizator al mândriei naționale, al unității și 
credinței, menținerea solidarității în societate, 
reprezentând stabilitatea și continuitatea, 
importanța serviciului public și a sectorului de 
voluntariat. Toate acestea se îndeplinesc prin 
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încurajare permanentă și exemplu personal. 
Studiile superioare (începute în 1967) le-a 
făcut la Cambridge, la faimosul Trinity College, 
specializându-se în arheologie, antropologie 
și istorie, ceea ce explică gustul special al 
Alteței Sale Regale pentru monumente, pentru 
moștenirea trecutului, pentru tradiții. Înainte de 
a fi învestit oficial ca Prinț de Wales (în 1969), 
a petrecut un semestru la University College 
of Wales, învățând să vorbească limba velșă. 
În 1970, prințul a devenit membru al Camerei 
Lorzilor, apoi pilot de avion în Royal Air Force, 
absolvent al Royal Naval College și comandant în 
Royal Navy, pilot de elicopter etc.

În ultimii 40 de ani, în rolul de moștenitor 
al tronului, prințul a vizitat circa 100 de țări, 
îndeplinind în medie 600 de angajamente 
pe an. Este adesea prezentat ca fiind un 
deschizător de drumuri, un lider mondial în 
munca de responsabilitate socială corporativă, 
demonstrând de timpuriu beneficiile agriculturii 
organice, găsind căi de sprijinire a tinerilor 
neangajați în muncă, în educație sau în alte 
forme de pregătire. Înălțimea Sa Regală a vorbit 
prima oară despre mediul înconjurător în 1968 și 
a avertizat demult despre efectele ireversibile ale 
schimbării climei. Ca lider al protecției mediului 
de peste patru decenii, a lucrat cu mediul de 
afaceri, cu organizații de caritate, cu guverne, cu 
alte entități spre a promova căi sustenabile de 
viață și de muncă.

În 1997, prințul Charles a făcut prima sa 
vizită în România. Era pentru a doua oară în 
istorie când un principe de Wales călca oficial 
pe pământ românesc. Predecesorul său fusese 
Edward, viitor rege al Marii Britanii și împărat al 
Indiei, care petrecuse în 1888 o zi la București și 
mai multe zile la Castelul Regal Peleș, reședința 
de vară a regelui Carol I al României și a reginei 
Elisabeta. Viitorul rege Edward al VII-lea și-a 

continuat apoi drumul prin „Wild Carpathia”, 
cu trenul, până la Gheorgheni, în Transilvania, 
unde s-a întâlnit cu prințul de coroană Rudolf de 
Habsburg al Austro-Ungariei.

Din 1998, prințul Charles a fost de nenumărate 
ori în România, în vizite private sau oficiale, 
vestind mereu lumii că există în Carpați și 
la Dunăre o țară „binecuvântată între toate 
de Domnul pre pământ” (Nicolae Bălcescu). 
Prin proprietăți, prin fundații și asociații, prin 
încurajarea investițiilor și a competiției, prin 
interesul pentru restaurarea monumentelor 
și protecția naturii, dar mai ales prin exemplul 
personal, prințul de Wales a devenit un adevărat 
protector al Transilvaniei și al României. De la 
Viscri, din centrul Transilvaniei istorice, și până 
la Săpânța, în inima Maramureșului istoric, 
Alteța Sa Regală, cu ajutorul fundației pe care 
o patronează, al altor organizații, fundații și 
asociații, dar mai ales cu ajutorul oamenilor 
inimoși care-l înconjoară și prețuiesc, lasă 
sigilii perene, în vederea conservării tradițiilor 
istorice și a naturii neîntinate. Aceste tradiții vin 
din trecut și privesc spre viitor. Prințul Charles, 
cu sensibilitatea sa specială pentru istorie și 
arhitectură, observabilă încă de pe vremea 
studiilor universitare, a remarcat de la început 
rolul României de sinteză a civilizațiilor, de reunire 
a Occidentului catolic și protestant cu Orientul 
bizantin și ortodox. De aceea, în Transilvania, 
lângă turnurile ascuțite ale bisericilor gotice ce 
străpung cerul se văd ușor cupolele rotunjite ale 
bisericilor bizantine, la fel cum la câteva sute de 
metri de o construcție barocă se poate vedea 
o capelă în stilul Renașterii, lângă un auster 
loc de închinăciune unitarian (antitrinitar) stă 
o sinagogă, iar la câțiva pași de ele răsare o 
biserică de lemn… Toate acestea simbolizează 
civilizația europeană în evoluția ei, poate mai 
bine conservată aici decât în alte părți și socotită 
de aceea de către Alteța Sa Regală o comoară 
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neprețuită, demnă de a fi păstrată. Cu acest rol 
de păstrător al vieții oamenilor și al produselor 
bune ale muncii lor, Prințul Charles se constituie 
într-un adevărat ctitor, reconciliind natura cu 
istoria, credința cu arhitectura, modernitatea 

cu monumentele trecutului. La toate acestea au 
lucrat românii de rit bizantin, maghiarii catolici, 
calvini și unitarieni, germanii catolici și luterani, 
evreii și alții, creând aici – dincolo de inerentele 
dispute și neînțelegeri – un model de conviețuire 
europeană.

Alteța Voastră Regală,

Vă aflați la Cluj-Napoca/ Kolozsvár/ 
Klausenburg, al doilea oraș ca mărime al 
României, capitală de provincie a Imperiului 
Roman (ca și Londra/ Londinium) și proclamat 
municipiu acum 1900 de ani. Orașul de astăzi are 
circa 400 000 de locuitori, între care aproape 100 
000 sunt studenți. Fiecare al patrulea locuitor al 
orașului este student, universitatea fiind brandul 
locului. De-a lungul timpului, am învățat să 
viețuim, să supraviețuim, dar și să conviețuim. 
În universitate, ne aflăm împreună cu scopul 
învățăturii, educației, cercetării, comunicării 
și dialogului. Credem sincer că prin cultură se 
ajunge la libertate.

Alteța Voastră Regală,

Aici, în România, vă aflați acasă și sperăm să vă 
simțiți mereu acasă. Motivele sunt deopotrivă 
obiective și subiective. Vă leagă de această țară 
nenumărate fire, inclusiv înrudiri îndepărtate 
(venite prin dinastia Basarabilor a Țării 
Românești, mai exact prin urmașii principelui 
Vlad Țepeș) sau mai apropiate (venite prin regina 
Maria – nepoata reginei Victoria a Marii Britanii 
– al cărei bust ne veghează în holul acestei 
universități), dar vă leagă mai ales afinități de 
suflet, dragostea pentru locuri și pentru oameni, 
succesiunea de dealuri și de văi a acestui spațiu, 
câmpurile acoperite cu flori, pădurile și apele 
străbătute încă de animale sălbatice și de pești, 
dar mai ales oamenii primitori, așa cum ați 
afirmat de multe ori.

Senatul acestei universități și-a îndeplinit o 
datorie de cinste, aceea de a vă onora și de a 
vă aduce mai aproape de noi. Suntem siguri că 
împărtășiți alături de noi deviza de pe stemă: 
Traditio nostra unacum Europae virtutibus 
splendet („Tradiția noastră strălucește împreună 
cu virtuțile Europei”). Noi vă considerăm urmașul 

ctitorilor noștri de acum un secol, când regele 
Ferdinand al României și regina Maria a României 
(stră-mătușa Alteței Voastre Regale) au refondat 
această venerabilă instituție în cadrul Regatului 
României. Acceptând această invitație a noastră 
reunită, făcută de Senatus Academicus et Rector 
Magnificus, ne-ați onorat și ne-ați înnobilat, 
dându-ne încredere în forța tradiției îndreptată 
cu privirea spre viitor. Dorindu-vă sănătate 
și putere spre a servi în continuare națiunea 
britanică și omenirea, Universitas magistrorum 
et scholarium Almae Mater Napocensis vă 
urează precum odinioară: Vivat, crescat, floreat!

Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop, 
Rector
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Pentru admiterea în anul universitar 2017-2018 
facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai au 
elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale 
pentru testarea cunoștințelor și capacităților 
cognitive ale elevilor. Facultățile vor lua în 
considerare media examenului de bacalaureat, cu 
pondere diferită. 

Tematica de concurs și bibliografia pentru probele 
scrise se găsesc afișate pe paginile oficiale ale fiecărei 
facultăți. 

Taxele de admitere și taxele de școlarizare pentru 
anul universitar 2017-2018 sunt stabilite la nivelul 
fiecărei facultăți și pot fi consultate la adresele:

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_
admitere/ 

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_
scolarizare/.

Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației - 
Specializarea Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar (în limba germană), Facultatea de Studii 
Europene - Specializarea Relații internaționale și studii 
americane (în limba engleză), Specializarea Relații 
internaționale și studii asiatice (în limba română), 
respectiv Specializarea Relații internaționale și 
diplomație în afaceri (limba română); Facultatea de 
Ştiințe Politice, Administrative și ale Comunicării - 
Specializarea Administrație publică (limba maghiară). 
Programele noi vor fi scoase la concurs numai dupa 
publicarea lor în Monitorul Oficial.

De asemenea, UBB propune 13 programe noi de 
master, două dintre acestea fiind deja publicate 
în Monitorul Oficial al României: Managementul 
resurselor umane și sociologia organizațiilor (limba 
maghiară), oferit de Facultatea de Sociologie 
și Asistență Socială, respectiv  Managementul 
resurselor umane în sectorul public, oferit de 
Facultatea de Ştiințe Politice, Administrative și ale 
Comunicării. 

Perioada de admitere pentru noul an universitar 
este cuprinsă între 12 - 31 iulie 2017. Calendarul 
admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele 
de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea 
contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de 
redistribuire a locurilor rămase disponibile și a fost 
stabilit la nivelul fiecărei facultăți din cadrul UBB. 
Pentru mai multe detalii puteți accesa link-ul: 

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/ și 
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.

UBB scoate la concurs peste 8.500 de locuri bugetate, 
la nivel licenţă şi master

Universitatea Babeș-Bolyai va scoate la concurs, 
pentru anul universitar 2017-2018, un număr de 
4.947 de locuri bugetate destinate absolvenților de 
liceu, peste 9.200 de locuri în regim cu taxă și 2.650 
de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ 
cu frecvență redusă pentru studii universitare de 
nivel licență. Din aceste locuri bugetate, 60 sunt 
locuri speciale alocate pentru candidații de etnie 
rromă, 5 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, 
iar alte 128 de locuri au fost alocate etnicilor români 
din afara granițelor țării.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru 
anul universitar 2017-2018, peste 3.595 de locuri la 
buget, peste 6.600 de locuri la taxă și aproximativ 
900 de locuri pentru învățământul cu frecvență 
redusă. Din numărul locurilor bugetate 25 sunt 
special alocate candidaților de etnie rromă, iar 95 
sunt destinate etnicilor români din afara granițelor 
României.

Candidații vor putea alege între cele 237 de 
programe de licență (învățământ cu frecvență și la 
distanță), respectiv cele 223 de programe de master 
(învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2017-2018 vine cu 
noutăți în ceea ce privește specializările oferite, UBB 
propunând șapte specializări noi la nivel licență, 
la Facultatea de Ştiința și Ingineria Mediului - 
Specializarea Management și audit de mediu (limba 
română), respectiv Specializarea Ingineria calității, 
sănătății, securității și a mediului (limba română), 
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Cercetătorii UBB descoperă o nouă famile 
de reptile mezozoice din transilvania (românia)

Paleontologii Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca și ai Muzeului Țării Crișurilor Oradea 
au publicat rezultatele cercetării fosilelor unei 
șopârle care dovedește prezența unei noi familii  
denumite de către aceștia Barbatteidae.

Şopârla descoperită la Oarda de Jos, lângă Alba 
Iulia, încadrată într-un nou gen și nouă specie, a 
fost denumită Oardasaururs glyphis. Ea atingea 
în jur de 20 cm lungime și a viețuit la finele 
Mezozoicului în Cretacic, acum cca. 70 milioane 
de ani, pe un uscat insular (numit Insula Hațeg, 
din dispărutul Ocean Tethys) care ocupa la acea 
vreme o bună parte a Transilvaniei actuale.

„Ceea ce este caracteristic acestei șopârle este 
sculptura foarte evidentă a acoperișului cranian, 
cu creste separate de șanțuri care imprimă celui 
care privește imaginea generală a unei scrieri, 
de unde și denumirea speciei de „glyphis”, 
însemnînd „cu scriere, prin sculptare”, a declarat 
dr. Márton Venczel (Muzeul Țării Crișurulor).

Prof. Dr. Vlad Codrea (UBB Cluj-Napoca) 
susține că: „Este o descoperire remarcabilă atât 
prin poziția sistematică a fosilei – nouă pentru 
știință – cât și prin faptul că iată, ea îmbogățește 
biodiversitatea Insulei Hațeg de la final de 
Mezozoic. Este o dovadă a faptului că mai 
sunt încă suficiente elemente de cunoaștere 
care pot fi adăugate acestui uscat insular, de 
faimă mondială prin evoluția lumii vii care l-a 
caracterizat. Această mică șopârlă a viețuit în 
umbra dinozaurilor specifici acestei insule, parte 
dintre ei celebri prin faptul că au devenit pitici 
pe parcursul istoriei lor din cauza vieții în mediul 
insular. Dacă șopârla de la Oarda nu impresiona 

prin dimensiuni fiind mai degrabă mică, o formă 
înrudită denumită Barbatteius (definită de 
aceiași cercetători) ajungea la nu mai puțin de 
80 de cm lungime”.

Mai multe detalii despre studiul cercetătorilor 
români pot fi găsite accesând adresa: https://
academic.oup.com/zool innean/art ic le/
doi/10.1093/zoolinnean/zlx008/3807327/A-
new-family-of-teiioid-lizards-from-the-Upper.
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studenții UBB, campioni la judo masCuLIN

richard Bardocz 
(UBB-FSEGA) - cat. 73 kg - Loc. II

teodor Băldean 
(UBB-Facultatea de Business) – cat. 81 kg - Loc. I             

ionuț alexandru vasian 
(UBB-FEFS) – cat. 90 kg - Loc. I 

Koncz Botond 
(UBB-Facultatea de Matematică şi Informatică) 
– cat. +100 kg - Loc. III

Studenții Universității Babeș-Bolyai s-au clasat 
pe primele poziții ale Campionatelor universitare 
de Judeo desfășurate, în perioada 3-5 mai 2017, 
la Sibiu.

La finalul competiţiei, echipa de fete a 
Universității Babeș-Bolyai a ocupat locul I, în 
timp ce echipa băieţilor s-a clasat pe poziţia a 
II-a.

FEmININ

roxana ioanca 
(UBB-FEFS) – cat. 52 kg - Loc. I

oana nicolaescu 
(UBB-FEFS) – cat. 57 kg - Loc. I

andrada secrieru 
(UBB-FEFS) – cat. 63 kg  - Loc. III

Florisa Horvath 
(UBB-FEFS) – cat. 70 kg - Loc. I 

Studenții medaliați ai UBB sunt:

Cu cele cinci medalii de aur, una de argint 
și două de bronz obţinute la Campionatele 
universitare de la Sibiu, echipa UBB, coordonată 
de conf. univ. dr. Ioan-Nelu Pop,  a ocupat locul 
I în clasamentul general.
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Studenții Universității din București au ocupat po-
diumul la cea de-a XVIII-a sesiune Markstrat a Pro-
gramului Intensiv organizat de consorţiul DUKENET, 
în perioada 19-22 aprilie 2017, la Annecy, Franța.

Echipa Universității din București a reușit o perfor-
manţă remarcabilă, cucerind aproape toate medal-
iile puse în joc:

• 3 medalii de aur: Andra Soiu, Marta Tache și 
Cristian Ancuţa Corina (L.M.A.)

• 2 medalii de argint: Anda Cîlţan (L.M.A.) şi Al-
exandra Caloian ( F.A.A.)

• 3 medalii de bronz: Alina Budean (F.A.A.), Nico-
leta Mateescu şi Victor Ciuciuc (L.M.A.).

Echipa care a reprezentat Universitatea din Bu-
cureşti a fost formată din şase studenți de la Faculta-
tea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Limbi Mod-
erne Aplicate (L.M.A.) şi Facultatea de Administrație 
(F.A.A.).

Echipa a fost coordonată de trei cadre universitare: 
prof. univ. dr. Diana Ioniţă,  prof. univ. dr. Magdalena 
Platis–Iordache şi prof. univ. dr. Răzvan Papuc.

Studenții Universității din București au demonstrat 
și competențe care țin de lucrul în echipă, viteza şi 
spontaneitatea luării de decizii sau găsirii de soluţii, 
munca în regim de stres, competenţa de autoevalu-
are şi de reacţie în situaţii limită.

Delegația Universității din București s-a aflat în 
competiție cu alți 95 de studenţi în simularea unei 
strategii specifice marketingului, via limba engleză. 
În cadrul sesiunilor, au fost evaluate cunoştinţele de 
limba engleză, limbajul terminologic specific dome-
niului marketing, conceptele teoretice de marketing 
şi management, competenţele IT. 

studenții Universității din București 

pe podiumul competiției europene markstrat

„A fost o săptămână intensă, un joc complex şi solicitant care ne-a testat în egală  măsură cunoştinţele te-
oretice, spiritul de echipă, competenţele de comunicare scrisă şi orală, terminología de specialitate în limba 
engleză, ne-a învăţat ce înseamnă internaţionalizarea şi mobilizarea în vederea obţinerii unor rezultate care 
să promoveze numele universităţii noastre printre universităţile participante. Aş repeta această experienţă ori-
când. Sunt încrezătoare că această distincţie în portofoliul meu mă va face atrăgătoare viitorilor angajatori”, 
declară Andra Soiu, una dintre studentele medaliate cu aur, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Uni-
versitatea din București.
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Universitatea din București pune la dispoziția 
absolvenților de liceu, licență și masterat un 
număr de peste 7.800 de locuri la buget. 

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului de 
Administrație, conducerea Universității din 
București a decis repartizarea locurilor finanțate 
de la buget pentru admiterea 2017, pentru toate 
cele 19 facultăți ale sale.

Pentru studiile universitare de licență, 
Universitatea din București pune la dispoziție 
un număr de 4.310 de locuri bugetate. Cele mai 
multe dintre acestea au fost repartizate Facultății 
de Litere, cu 473 de locuri, urmată de Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine, cu un număr de 
453 de locuri, și Facultatea de Matematică și 
Informatică, cu 439 de locuri.

Pentru studii universitare de masterat, 
Universitatea din București pune la dispoziție 
un număr de 3.200 de locuri bugetate. Cele mai 
multe dintre acestea au fost repartizate Facultății 
de Sociologie și Asistență Socială, cu 391 de 

peste 7.800 de locuri scoase la concurs de 
Universitatea din București pentru admiterea 2017 la studii 

universitare de licență, masterat și doctorat
locuri, urmată de Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, cu un număr de 322 de locuri, 
și Facultatea de Litere, cu 296 de locuri.

Mai multe informații despre admiterea la 
programele de licență și masterat pot fi consultate 
pe website-ul dedicat admiterii la Universitatea 
din București: www.admitere.unibuc.ro/.

În ceea ce privește programele de studii 
universitare de doctorat, Universitatea din 
București pune la dispoziție un număr de 350 de 
locuri bugetate, iar pentru 175 dintre acestea va 
oferi burse.   

Mai multe informații despre admiterea 
la programele universitare de doctorat la 
Universitatea din București pot fi consultate la 
adresa: www.doctorat.unibuc.ro/. 

Admiterea 2017 la Universitatea din București 
se desfășoară în perioada 6 – 25 iulie, pentru 
studiile universitare de licență și masterat, iar 
în perioada 1-20 septembrie pentru studiile 
universitare de doctorat.

Timothy Williamson, profesor la Universitatea 
Oxford, și Mircea Dumitru, profesor și Rector al 
Universității din București, dialoghează marți, 30 
mai 2017, despre adevăr, fals și democrație, în 
cadrul Conferințelor Ateneului Român. 

Susținută în limba engleză, dezbaterea se 
intitulează ” Truth and post- truth. Why does 
critical thinking really matter?” și beneficiază 
de traducere simultană în limba română. 
Evenimentul are loc marți, 30 mai 2017, 
începând cu ora 18:30, la Ateneul Român (str. 
Benjamin Franklin, nr. 1-3). În deschidere are loc 
un moment muzical susținut de Iulia și Ştefan 
Cazacu.

Într-o tradițională întoarcere la opera lui 
Platon, Timothy Williamson aduce în discuție, în 
volumul Tetralog. Eu am dreptate, tu greșești, 
tema moralei și a argumentelor morale în raport 
cu adevărul, cunoașterea și intoleranța.

Plecând de la acest volum, cei doi interlocutori 
încearcă să identifice câteva posibile răspunsuri 
la întrebările care frământă, în această perioadă, 
spațiul public: este adevărul relativ?  cât și cum 
mai contează standardele obiective ale moralei?. 
Mircea Dumitru și Timothy Williamson aduc 
în discuție și relația dintre adevăr și populism, 
realizând astfel un paralelism între epistemologie 
și etică.    

despre adevăr, relativitatea moralei și a democrației 
în dialogul dintre mircea dumitru și timothy Williamson

CONFERINŢELE ATENEULUI ROMÂN

Moment muzical susţinut de Marin şi Ştefan Cazacu

Dialog în limba engleză cu traducere simultană

Marţi, 30 mai 2017, ora 18.30, Ateneul Român 

Timothy Williamson Mircea Dumitru
Wykeham Professor of Logic 

University of Oxford
Professor of Philosophy, Rector

University of Bucharest

Truth and Post-truth.  
Why does critical thinking really matter?
Adevăr şi post-adevăr. De ce contează cu adevărat gândirea critică?

Biletele se pot procura de la Casa de Bilete a Ateneului Român. Preţ unic –10 lei.



26 27

Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.universitaria.ase.ro

importante trăsături ale personalității științifice 
a profesorului Williamson.

Mircea Dumitru este profesor de filosofie 
și rector al Universității din București, funcție 
deținută din decembrie 2011. Este membru 
corespondent al Academiei Române și profesor 
la Departamentul de Filosofie Teoretică al 
Facultății de Filosofie din cadrul Universității din 
București. A fost decan al Facultății de Filosofie 
între 2000-2008 și prorector al Universității din 
București în perioada 2008-2011. Specialist în 
logică filosofică, filosofia limbajului, metafizica 
modalităților, epistemologie, filosofia minții și 
a conștiinței, Mircea Dumitru a obținut titlul de 
doctor în filosofie la Universitatea Tulane din 
New Orleans în mai 1998, iar două luni mai târziu 
a finalizat al doilea doctorat la Universitatea din 
București. A fost profesor invitat la Universitatea 
Lyon 3 „Jean Moulin”, New York University, 
Universitatea din Helsinki, City University of  
New York.

Născut la Uppsala (Suedia), profesorul Timothy 
Williamson a studiat matematică și filosofie 
la Balliol College (Oxford). A urmat apoi două 
masterate, ultimul obținut în anul 1986 cu 
distincția ad eundem gradum, dar și un doctorat 
în filosofie finalizat în 1981. Cariera sa academică 
a debutat odată cu studiile masterale: între anii 
1980-1988 a fost lector în filosofie la Trinity 
College (Dublin), apoi a predat vreme de șase 
ani la University College din Oxford. Din anul 
2000 până în prezent, profesorul Williamson a 
susținut numeroase cursuri în calitate de visiting 
professor sau fellow la prestigioase universități 
din întreaga lume: MIT, Princeton University, 
University of Canterbury, University of Michigan 
sau Yale University.

Timothy Williamson este unul dintre cei 
mai importanți filosofi contemporani, având  
contribuții semnificative în filosofia analitică. 
Studiile sale au schimbat cursul dezbaterilor 
dintre logicieni și filosofi, redefinind agenda 
multor domenii din aria filosofiei și, în 
special, din epistemologie, logică filosofică și 
metafizică. Cărțile sale, printre care Identity and 
Discrimination, Vagueness, Knowledge and its 
Limits sau Modal Logic as Metaphysics, au fost 
primite cu deosebit interes de comunitatea 
științifică internațională, impresionând 
pentru viziunea filosofică profundă și pentru 
virtuozitatea lor tehnică, două dintre cele mai 

soprana angela Gheorghiu, distinsă de 

Universitatea din București cu titlul de doctor Honoris Causa

Universitatea din București acordă luni, 
29 mai 2017, titlul onorific de Doctor 
Honoris Causa sopranei Angela Gheorghiu, 
o personalitate remarcantă a operei 
internaționale. Ceremonia are loc la Palatul 
Facultății de Drept al Universității din 
București, în Sala ,,Constantin Stoicescu” 
(Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 
5), începând cu ora 12:00. 

Vocea unică și uimitoarea prezență scenică 
au transformat-o pe Angela Gheorghiu într-
un superstar al operei internaționale. Şi-a 
făcut debutul internațional în 1992 la Royal 
Opera House în La Bohème, la Metropolitan 
Opera New York și la Opera de Stat din 

Viena. La Royal Opera House Covent Garden 
a cântat pentru prima dată mult-aclamatul 
La Traviata în 1994, legendara reprezentație 
pentru a cărei transmitere TV în direct BBC 
și-a întrerupt programul. 

Angela Gheorghiu este o prezență constantă 
în săli de operă și de concert din lumea 
întreagă. În 1999 a participat cu mare succes 
la concertul „Michael Jackson și Prietenii” în 
Munchen, a cântat la redeschiderea Royal 
Opera House Covent Garden (decembrie 
1999), a Teatrului Malibran din Veneția (23 
mai 2001) și la deschiderea noii săli de operă 
din Valencia în prezența Reginei Sofia a 
Spaniei (octombrie 2005).
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Printre cele mai importante apariții din 
ultimii zece ani se numără mult-aplaudatele 
spectacole La Rondine și Pagliacci de la Royal 
Opera House, Romeo et Juliette la Choregies 
d’Orange și la Festivalul de la Salzburg, Faust 
la Metropolitan Opera New York, Royal Opera 
House și Opera din Monte Carlo, Simon 
Boccanegra la Royal Opera House. 

În 2006 a debutat la Teatro alla Scala în 
Milano cu un recital, iar în același an a deschis 
Festivalul de Film de la Cannes. În iunie 2006, 
a debutat în Tosca la Royal Opera House din 
Londra, într-o producție nouă creată special 
pentru ea. În septembrie 2007 a deținut 
rolul principal în premieră mondială a operei 
Marius et Fanny de Vladimir Cosma la Opera 
din Marsilia. 

Sezonul de transmisii în cinema 2011/2012 
al Royal Opera House a debutat cu trei 
producții având-o pe Angela Gheorghiu în 
rolul principal: Faust, în direct, (septembrie 
2011), Adriana Lecouvreur (octombrie 2011) 
și Tosca (noiembrie 2011).

Cele mai recente apariții discografice ale 
Angelei Gheorghiu includ operele complete 
L’amico Fritz de Pietro Mascagni și Fedora de 
Umberto Giordano (ambele CD-uri produse 
de Deutsche Grammophon). Spectacolele 
live cu La Rondine de la Metropolitan Opera 
(2009) și Faust de la Royal Opera House 
(2004) au fost lansate pe DVD de EMI Classics 
în 2011. 

Albumele au fost foarte bine primite de 
critica de specialitate și au fost onorate cu 
numeroase premii cum ar fi Gramophone 
Awards, Diapason d’Or Awards, Choc du 
Monde de la Musique în Franța, Premiul 

Cecilia în Belgia, Deutsche Schallplattenkritik-
Preis în Germania, Echo Award, Musica 
e dischi Foreign Lyric Production în Italia, 
premiul Criticilor Americani și altele. Angela 
Gheorghiu a primit titlul de ,,Artista Anului” 
la Premiile Classical Brit în 2001 și 2010. 

Prin oferirea distincției de Doctor Honoris 
Causa, Universitatea din București celebrează 
o personalitate cu totul remarcabilă, soprana 
Angela Gheorghiu fiind un ambasador 
cultural desăvârșit al României în întreaga 
lume.

Universitatea din București este onorată să-i 
confere Angelei Gheorghiu titlul de Doctor 
Honoris Causa, în semn de recunoaștere a 
meritelor sale.
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aCaDEmIa DE sTuDII ECONOmICE 
din BUCUrești
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semicentenarul Facultății de Cibernetică, statistică și informatică 
economică din ase

În data de 4 mai a.c., a avut loc Adunarea Festivă 
prilejuită de sărbătorirea Semicentenarului  Facultății 
de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 
(CSIE) - facultate de top din cadrul ASE. În deschiderea 
evenimentului desfășurat în Aula Magna, prof. 
univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. 
dr. Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale și 
Președintele Senatului Universitar al ASE, prof. univ. 
dr. Marian Dârdală, Decanul facultății sărbătorite, 
membri ai comunității academice și alți invitați au 
rostit mesaje de felicitare adresate reprezentanților 
Facultății CSIE, cadrelor didactice și studenților și au 
înmânat plachete și mesaje aniversare.

În acești 50 de ani, Facultatea de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică a devenit un 
reper profesional național, regional și internațional, 
înregistrând performanțe științifice și didactice 
demne de a o situa pe onorante poziții competitive. 
CSIE a promovat continuu cele mai moderne metode 
de analiză economico-matematică și statistică și de 
dezvoltare a tehnicilor de prelucrare electronică și 
comunicare a datelor din domeniul economic și din 

zonele conexe acestuia. Facultatea CSIE a contribuit 
la formarea multor profesioniști de avangardă, cu 
un rol determinant în asigurarea bunei funcționări a 
mecanismelor economiei de piață.

Din punct de vedere educațional, în anul universitar 
2016-2017, în cadrul Facultății CSIE funcționează 
patru programe de licență: Cibernetică economică, 
Informatică economică, Informatică economică (în 
limba engleză), Statistică și previziune economică. 
La nivel de masterat, Facultatea CSIE organizează 
trei programe de masterat  de cercetare (Cibernetică 
și economie cantitativă, Statistică, Informatică 
economică) și cinci programe de masterat de 
pregătire profesională (Baze de date-suport pentru 
afaceri, E-business, Sisteme informatice pentru 
managementul resurselor și proceselor economice, 
Securitatea informatică – în limba engleză, Analiza 
afacerilor și controlul performanței întreprinderii). 
În domeniul cercetării, încă de la înființarea 
Facultății CSIE au fost publicate revistele facultății, 
Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică 
Economică și varianta în limba engleză, Economic 
Computation and Economic Cybernetic Studies and 
Research. Înainte de 1989, revistele reușiseră să se 
claseze pe locul 25 în lume, fiind printre puținele 
prezențe românești în peste 60 de biblioteci ale 
celor mai importante universități din lume (Anglia, 
Australia, Brazilia, Franța, Germania, India, Italia, 
Japonia, Rusia, SUA, Suedia, Ungaria).

Sub egida Facultății CSIE se derulează anual 
conferințe internaționale de prestigiu, precum: 
International Conference on Applied Statistics 
(Conferința Internațională de Statistică Aplicată), 
ajunsă în anul 2016 la cea de-a zecea ediție, la 
ultimele ediții participând cercetători din mediul 

academic și de cercetare din Algeria, Arabia 
Saudită, Austria, Franța, India, Luxemburg, Pakistan, 
Rep. Moldova etc.; Conferința internațională de 
informatică economică, organizată din anul 1993, 
cu participarea unor specialiști din străinătate, 
permițând crearea de punți comunicaționale între 
informaticienii români și cei din țări precum Anglia, 
Egipt, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Japonia, Olanda, Rusia, Spania, SUA și Suedia.

În paralel cu activitatea didactică specifică, 
membrii comunității academice a Facultății CSIE 
derulează o serie de proiecte, printre care: 
• proiecte educaționale – SISC Tutoring (proiect 

care constă în organizarea, împreună cu 
profesorii, a unor consultații gratuite pentru 
studenți înainte sau în timpul sesiunii); Spring IT 
(proiect prin care se organizează workshopuri, 
conferințe la care participă cele mai importante 
firme din domeniul IT, susținând dezvoltarea 
profesională a studenților de la Facultatea CSIE 
în domeniul informaticii). 

• proiecte profesionale: IT FEST (un proiect care 
încurajează studenții cu abilități în domeniul IT 
să-și demonstreze priceperea în concursuri).

• proiecte sportive - echipa de fotbal a facultății, 
formată din studenți și profesori, este 
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Foto: adunare Festivă prilejuită de semicentenarul Facultății de Cibernetică, statistică și informatică economică

câștigătoare a Cupei Economistului la Fotbal în 
anii 2015 și 2016.

• proiecte culturale – Serile Teatrului Studențesc 
(festival de teatru pentru studenți); 

• proiecte caritabile – Academia SpEranței, un 
proiect umanitar, inițiat de către cadre didactice 
de la Facultatea CSIE și Sindicatul Studenților 
din Cibernetică (SiSC), care, în peste 10 ani 
de existență, a implicat membrii comunității 
academice în diverse acțiuni caritabile și de 
voluntariat în interesul semenilor.

Figuri remarcabile la conducerea Academiei 
de Studii Economice din București, absolvenți ai 
Facultății CSIE, au fost: Anton Davidoglu (rector 
între anii  1913-1918), Marin I. Mazilescu (rector 
între anii 1940-1941 și 1947-1948), Ion Gh. Roșca 
(rector între anii 2004-2012), Pavel Năstase (rector 
între anii 2012-2016, Președintele Senatului ASE din 

2016, Ministru al Educației Naționale).

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existență, a avut 
loc lansarea monografiei „CSIE la semicentenar” 
(sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Smeureanu, 
prorector ASE, și prof. univ. dr. Claudiu Herțeliu, 
prodecan al CSIE), eveniment la care prof. univ. dr. 
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, afirma: „Consider că 
unul dintre cele mai fericite momente ale mandatului 
încredințat de către comunitatea științifică a ASE 
este acest moment jubiliar pe care îl aniversăm 
acum. Astăzi, una dintre cele  mai importante 
facultăți ale universității noastre – CSIE – împlinește 
frumoasa vârstă de 50 de ani. Cred că nu greșesc 
dacă afirm că această facultate ține standardul sus și 
arată direcția - întotdeauna înainte - pentru noi toți. 
Stau mărturie zeci de mii de absolvenți care au fost 
și sunt integrați rapid în toate palierele societății”.

interviu cu prof. univ. dr. nicolae istudor, rector ase, în revista 
achiziții publice nr. 115/ aprilie 2017

În luna mai a.c., revista „Achiziții Publice” a publicat un 
amplu interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector 
ASE, despre problematica achizițiilor publice în contextul 
asigurării unei bune funcționări a instuțiilor publice (în 
general) și a universităților (în mod particular). 

reporter: Academia de Studii Economice din Bucureşti 
este una dintre cele mai presti gioase universităţi locale 
unde au studiat o parte dintre actualii executivi şi manageri 
cunoscuţi din România. Sunteţi rectorul unei universităţi 
de tip european şi pornind de la cele arătate mai sus şi 
cunoscând faptul că aparţineţi categoriei managerilor 
de top educaţional care încurajează angajarea de 
contracte privind cercetarea, cu mediul de afaceri şi cu 
administrația publică, ce ne puteţi spune în acest sens 
privind proiectele de viitor ale dumneavoastră şi ale 
echipei pe care o conduceţi?

nicolae istudor.: Cele mai importante provocări pentru 
actuala conducere a ASE sunt următoarele: să identificăm 
cele mai bune politici și strategii prin care să ne menținem 
pe prima poziție pe plan național în rândul universităților 
care pregătesc tinerii pentru domeniile economie 
și administrație publică; să reușim să ne asigurăm o 
recunoaștere mai amplă pe plan internațional și să ne 
consolidăm poziția de pol integrator între reprezentanții 
mediului de afaceri și instituțiile statului. Referitor la 
primele două provocări, în urma evaluărilor efectuate de 
către QS World University Rankings 2017, ASE s-a calificat, 
pentru prima dată, în grupul de universități situate în top 
301-350 pentru subdomeniul Economie și Econometrie, 
fiind, totodată, pe prima poziție în România pentru acest 
subdomeniu. Conform aceluiași clasament, ASE se află pe 
prima poziție în România pentru subdomeniile Business 
și Management și Politici sociale și Administrație. În 
ce privește ultima provocare, este foarte important ca 
ASE să identifice, împreună cu organizațiile economice, 
problemele cu care se confruntă economia țării noastre 
(și nu numai) și să fundamenteze științific soluții 
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achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări. În multe cazuri 
există riscul ca acestea să fie achiziționate prea târziu sau, 
în cazul lucrărilor de reparații sau construcții, să nu te mai 
încadrezi în termenul de execuție (exemplul reparațiilor 
la cămine, care trebuie să se finalizeze la 15 septembrie 
cel târziu pentru a nu întârzia procesul de cazare).

Lipsa de personal pregătit în acest domeniu, care se 
află în strânsă legătură cu prima problemă expusă, este 
determinată de sistemul de salarizare. Este foarte greu 
să angajezi personal cu experiență pe salariile actuale 
(foarte mici în comparație cu responsabilitatea funcției). 
De cele mai multe ori angajăm personal fără experiență, 
îi pregătim (specializăm) la locul de muncă și după ce 
învață în unitățile publice pleacă pe salarii mai mari (cu 
precădere în firme de consultanță).             În aceste 
condiții, există un proces continuu de schimbare a echipei 
din direcția de achiziții publice, pe lângă faptul că nu se 
prezintă candidați la concurs pentru ocuparea posturilor 
(salarii mici și responsabilitate foarte mare).

r: Ţinând cont de faptul că de-a lungul timpului 
Academia de Studii Economice din Bucureşti este unul 
dintre cei mai importanţi actori în procesul de accesare 
a fondurilor europene, care a avut în implementare 
în perioada 2007-2013, 65 de proiecte finanţate din 
fonduri externe nerambursabile, cum apreciaţi impactul 
proiectelor finalizate şi ce proiecte aveţi în vedere pentru 
perioada de programare 2014 – 2020?

n.i.: Fără îndoială că în urma implementării celor 
102 proiecte cu finanțare europeană (pentru perioada 
de programare 2007-2013) ASE a avut de câștigat din 
următoarele puncte de vedere: ne-am dezvoltat baza 
materială; am asigurat pregătirea profesională pentru 
doctoranzi și postdoctoranzi; am asigurat locuri de 
practică și am premiat cei mai buni studenți care au 
desfășurat stagii de practică în aceste proiecte și, 
nu în ultimul rând, au crescut veniturile salariale 

pentru rezolvarea acestora. În calitate de universitate 
responsabilă față de absolvenții săi, ASE are obligația de 
a monitoriza inserția pe piața muncii a acestora, iar ca un 
obiectiv important, în acest sens, ne propunem ca peste 
70% din absolvenți să-și găsească locuri de muncă bine 
plătite în primele șase luni de la finalizarea cursurilor.    

r: Având în vedere modificările legislative în domeniul 
achiziţiilor publice, puteţi să detaliaţi cu ce probleme se 
confruntă managementul instituţiei pe care o conduceţi, 
şi nu în ultimul rând, angajaţii din cadrul departamentului 
de Achiziţii?

n.i.: Este clar că modificările dese ale legislației nu 
ne fac bine nouă, celor care avem funcții de conducere 
și nici personalului administrativ, deoarece oamenii 
reacționează foarte lent la schimbări. Au nevoie de timp 
pentru a le înțelege și asimila.

În ceea ce privește modificarea legislației în domeniul 
achiziţiilor publice, vă pot spune că responsabilitatea 
și munca noastră (a beneficiarilor de contracte) au fost 
îngreunate, iar cei care au câștigat din punct de vedere al 
diminuării birocrației au fost ofertanții.

Sunt multe probleme cu care ne confruntăm în 
domeniul achizițiilor publice, dar cred că două sunt mai 
importante, și anume: procedurile foarte greoaie pentru 
realizarea unei achiziții publice și lipsa de personal 
pregătit în acest domeniu.

În ceea ce privește prima problemă, trebuie spus 
că o procedură de achiziție mai complexă durează 
foarte mult (nu mă refer aici la achizițiile directe), 
pornind de la elaborarea caietului de sarcini și până 
la semnarea contractului. Există o concurență dură 
în rândul ofertanților (și este bine că se întâmplă așa), 
dar, fiind mulți ofertanți, în momentul în care credem 
că am finalizat procedura apar contestațiile (90% din 
licitații sunt contestate), ceea ce întârzie foarte mult 

ale angajaților ASE (cadre didactice și personal 
administrativ). 

Pentru viitoarea perioadă de programare (2014-
2020), în condițiile în care toate programele 
operaționale sunt într-o întârziere foarte mare ne-am 
propus să aplicăm pentru un număr mai mic de proiecte, 
orientându-ne către următoarele: dezvoltarea și 
consolidarea bazei materiale (cum ar fi modernizarea 
sistemelor informatice și a bibliotecilor), pregătirea 
doctoranzilor și postdoctoranzilor, desfășurarea 
de stagii de practică, creșterea calității în procesul 
educațional și proiectele care vizează înființarea de 
afaceri pentru tineri (proiectele de antreprenoriat).

r: Pornind de la faptul că resursele compuse din: 
resurse umane, infrastructură disponibilă și resurse 
financiare sunt cele care stau la baza implementării 
unui program de management cum credeți că poate 
fi rezolvată problema lipsei de personal calificat pe care 
majoritatea celor implicaţi în procesul achiziţiilor publice 
(în special instituţiile şi autorităţile de stat) o ridică, 
ţinând seama de cele mai noi modificări legislative care 
aduc o multitudine de probleme celor aflaţi în sistem?

n.i.: Este clar că, în prezent, ne confruntăm cu probleme 
legate de lipsa resursei umane de calitate în domeniul 
achizițiilor publice și cu un proces de subfinanțare a 
învățământului economic superior, condiții în care, 
cu greu, poți asigura un management performant al 
universității.

Eu cred că putem găsi soluții împreună cu factorii 
reponsabili din domeniul public (tot am spus că dorim 
să ne implicăm în soluționarea problemelor economiei 
României). O primă soluție ar fi ca personalul care 
lucrează în domeniul achizițiilor publice sa aibă o grilă 
de salarizare separat de celelalte categorii de salariați 
și să beneficieze de fonduri speciale pentru pregătirea 

profesională, cu condiția să se angajeze că nu părăsesc 
unitățile publice timp de cinci ani (de exemplu).

O a doua soluție ar fi să se înființeze o companie publică 
la nivel de minister de resort, care să se ocupe de procesul 
de achiziție a bunurilor publice din momentul elaborării 
caietelor de sarcini până la încheierea de contracte, iar 
universitățile să aibă ca sarcină să transmită programul de 
achiziții publice și să urmărească executarea contractelor 
(cred că un exemplu demn de urmat este Compania 
Națională de Investiții).

O a treia soluție ar fi să se contracteze un proiect 
național pentru stabilirea prețurilor și tarifelor minime și 
maxime pentru principalele categorii de bunuri și servicii 
de care au nevoie instituțiile publice, iar universitățile să 
achiziționeze direct aceste input-uri, dacă prețurile se 
încadrează între cele două.

În concluzie, consider că este important să acordăm 
atenție deosebită acestei problematici a achizițiilor 
publice, pentru a reuși să asigurăm buna funcționare a 
instituțiilor publice (în general) și a universităților (în mod 
particular).



38 39

Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.universitaria.ase.ro

săptămâna internațională în ase

În perioada 5-12 mai a.c., Academia de Studii Economice 

din București, prin Direcția de Relații Internaționale, a 

organizat cea de-a 2-a ediție a Săptămânii Internaționale 

în ASE. Pe parcursul a șase zile s-au desfășurat 55 de 

evenimente la care au participat reprezentanți din 

mediul academic, cultural, socio-economic și diplomatic. 

Fiecare dintre facultățile ASE și partenerii lor au 

organizat manifestări pe mai multe paliere: educaţie şi 

cercetare, internaționalizarea universității, dezvoltarea 

competenţelor academice și profesionale ale studenților 

economiști, evenimente diplomatice şi culturale. La 

aceste manifestări ne-au călcat pragul oaspeți din 11 

țări: Bulgaria, Franța, Grecia, Indonezia, Italia, Malaezia, 

România, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria, 

Vietnam.

În categoria evenimentelor dedicate educaţiei 

şi cercetării, menționăm conferințe, workshopuri, 

dezbateri, mese rotunde și seminarii doctorale pe teme 

precum: globalizare și inovare, management și leadership, 

design curricular centrat pe student, rolul științelor 

umaniste în formarea studenților economiști etc. Temele 

au fost dezbătute de studenți și cadre didactice de la ASE 

împreună cu reprezentanți ai unor universități străine și 

rețele universitare și de cercetare internaționale: Anghel 

Kanchev University, Ruse (Bulgaria), ISC Paris Business 

School (Franța), The Mediterranean Agronomic Institute 

of Chania (Grecia), University Aldo Moro – Bari și University 

of Verona (Italia), Washington College, University of 

Illinois at Urbana-Champaign și City University of New 

York (SUA), the League of European Research Universities 

(LERU), the Network of Universities from the Capitals of 

Europe (UNICA), the Pan-Latin Terminology Network. Foto: stacey Ferreira în mijlocul comunității academice a ase – dezbatere pe tema antreprenoriatului 
în secolul al xxi-lea

Manifestările dedicate formării studenților economiști 

în context academic şi profesional internaţional au vizat 

următoarele coordonate: competenţele profesionale, 

multilingve și interculturale, reflectate de cerințele 

de pe piața internațională a muncii; experiențele 

internaționale – un atu în procesul de angajare, 

competitivitatea actorilor de pe piața muncii (angajați 

și angajatori deopotrivă). Mesele rotunde și dezbaterile 

pe aceste teme au fost organizate în colaborare cu 

antreprenori, companii și organizații studențești din 

România şi din străinătate. Un eveniment de impact a 

fost conferinţa doamnei Stacey Ferreira, organizată pe 9 

mai a.c. de Camera de Comerţ a Americii în România și 

Ambasada SUA în România, cu sprijinul ASE. Autoare a 

cărţii „2 Billion Under 20: How Millennials Are Breaking 

Down Age Barriers & Changing the World”, dna Stacey 

Ferreira este un antreprenor american de succes, co-

fondator şi CEO al companiei Forge, care prezintă în toată 

lumea lecţii de antreprenoriat. La dezbaterea din Aula 

Magna au participat cadre didactice, studenți, potențiali 

antreprenori, dar și tineri care au deja propriul business.

Dezbaterile pe marginea strategiilor de 

internaționalizare ale universităților românești s-au axat 

pe aspecte precum: mobilități ale cadrelor didactice și 

studenților, integrarea studenților străini veniți la studii la 

ASE, aniversarea a 30 de ani de la demararea programului 

Erasmus la nivel european și a 20 de ani de la demararea 

acestui program în România. Manifestările aniversare 

au cuprins mese rotunde, expoziții de fotografie, 

evenimente de socializare între studenții români și 

studenții străini aflați în stagiu la ASE, schimburi de bune 

practici în comunicarea multilingvă şi adaptarea la un 

mediu intercultural.
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Foto: patru ambasadori în dialog diplomatic la ase

Săptămâna Internațională în ASE a avut şi o însemnată 

latură diplomatică şi culturală. Astfel, în data de 8 mai 

a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale din 

cadrul ASE și Institutul Român de Studii Euro-Asiatice au 

organizat un Dialog diplomatic, cu ocazia semicentenarului 

Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). La 

eveniment au participat dinstinși ambasadori din trei 

state membre ASEAN acreditați la București: E.S. Dl. Diar 

Nurbintoro - Ambasadorul Republicii Indonezia, E.S. Dato’ 

Tajul Aman Mohammad - Ambasadorul  Malaeziei și E.S. 

Dl. Tran Thanh Cong – Ambasadorul Republicii Socialiste 

Vietnam în România. Totodată, la eveniment au paricipat 

și E.S. Dl. Ambasador Gheorghe Săvuică – președintele 

Institutului Român de Studii Euro-Asiatice, care a fost și 

moderatorul conferinței, precum și dna Cristina Romila 

– director Adjunct Departament Asia-Pacific în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe și dna Diana Zahorte – 

reprezentant ASEAN. Dialogul diplomatic s-a axat pe 

Foto: expoziție de fotografie: “erasmus story”

cunoașterea aspectelor economice și politice, a culturii 

și tradițiilor partenerilor asiatici, precum și pe influența 

celor doi actori UE și ASEAN în arena internațională.\

De asemenea, în perioada 9-12 mai a.c., în ASE s-au mai 

organizat: o expoziție de fotografie dedicată patrimoniului 

arhitectural al României, proiecții de filme realizate în 

Marea Britanie sau Germania, Gala filmului rus, un atelier 

de caligrafie japoneză și prezentare de chimonouri, un 

concurs de traduceri în limba franceză, numeroase lansări 

de carte etc. La realizarea acestor evenimente culturale 

și-au dat concursul centrele culturale din ASE (Centre 

de Réussite Universitaire, Centrul de Limbă și Cultură 

Rusă, Centrul de Studii Americane) și centre și asociații 

culturale din afara ASE (Centrul Cultural European 

Româno-Panarab, Asociația ARCHÉ).

Seria de evenimente dedicate internaționalizării s-a 

încheiat cu participarea ASE, reprezentată de prof. 

univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector cu 

relații internaționale, la Adunarea Generală a Agenției 

Unversitare a Francofoniei (AUF) desfășurată la 

Marrakech (Maroc), în perioada 10-12 mai a.c. În cadrul 

acestei distinse reuniuni au avut loc alegeri pentru 

desemnarea preşedintelui şi a structurilor de conducere 

ale AUF, România înregistrând un succes remarcabil, 

urmând să deţină, pentru o perioadă de patru ani (2017-

2021) conducerea celei mai mari organizaţii mondiale de 

universităţi, institute de cercetare şi reţele academice 

francofone, care reuneşte aproape 1000 de instituții din 

111 ţări de pe toate continentele.

Diversitatea şi amploarea evenimentelor organizate 

în cadrul Săptămânii internaționale reliefează gradul de 

interconectare regională și internațională a Academiei 

de Studii Economice din București și angajamentul ferm 

asumat de conducerea universității pentru promovarea 

internaționalizării sistemului universitar românesc.
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uNIVErsITaTEa
„alexandrU ioan CUza” din iași
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a doua ediție a erasmus+ international staff training Week la 
UaiC a reunit participanți din 14 țări

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
(UAIC) a organizat,  în perioada 15 – 19 mai 2017, 
cea de-a doua ediție a erasmus+ International 
Staff Training Week. Evenimentul, coordonat de 
Departamentul de Relații Internaționale al Uni-
versității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a  reunit 
44 de participanți – personal academic și admin-
istrativ din universitățile partenere din 14 țări:  
Algeria, Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovi-
na, Georgia, Israel, Kazahstan, Maroc, Moldova, 
Serbia, Tadjikistan, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. 

Programul evenimentului a inclus atât activ-
ități academice, cât și culturale: prezentarea 
evoluției programului Erasmus în cei 19 ani la 
UAIC, susținută de Prof. Dr. Henri Luchian, co-
ordonatorul instituțional Erasmus, workshop-ul 
intitulat Professional Narrabilities Revisited 
(Conf. Dr. Ovidiu Gavrilovici, Facultatea de Psi-
hologie și Ştiințe ale Educației), turul campusu-
lui și al orașului, organizate de Departamentul 
de Geografie din cadrul Facultății de Geografie 
și Geologie, prezentarea pe tema Integrării Eu-
ropene (Lect.Dr. Sînziana Bălțătescu, Facultatea 
de Economie și Administrarea Afacerilor). De 
asemenea, a fost organizat un târg educațional 
pentru prezentarea ofertelor academice ale uni-
versităților participanților, prezentarea intitulată 
Cross-Cultural Encounters And Personal Develop-
ment (Prof. Dr. Adriana Zaiț, Facultatea de Econ-
omie și Administrarea Afacerilor), Student Panel 
– o discuție în plen cu studenții internaționali 
de la universitățile participanților, care studiază 
acest semestru, o introducere asupra Geografiei 
turismului în regiunea Moldovei (Lect.Dr. Mihai 
Bulai, Facultatea de Geografie și Geologie), întâl-
niri organizate la cerere (cu Departamentul de 

Programe Didactice, Departamentul de Formare 
Continuă, Facultatea de Fizică, Facultatea de 
Litere, Departamentul Financiar-Contabil, De-
partamentul de Asigurare a Calității). 

Nu în ultimul rând, invitații au avut posibilita-

tea de a vizita Muzeul Universității, Grădina Bo-
tanică, Palatul Culturii și, nu în ultimul rând, de 
a participa la o excursie în zona culturală extinsă 
a Iașului.

Erasmus+ International Staff Training Week 
contribuie, în primul rând, la cunoașterea directă 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de 
către universitățile partenere cu care colabo-
rează în cadrul Programului Erasmus+ KA107, 
cât si la întărirea si creșterea relațiilor de colabo-

rare dintre acestea. A fost o ocazie de schimburi 
de bune practici între participanți și organiza-
tori, atât în domeniul proiectelor de mobilitate 
și schimburi academice, dar și al relațiilor inter-
naționale în general.

International Staff Training Week s-a des-
fășurat în cadrul Săptămânii Europene la UAIC, 
cu un ecou puternic în rândurile participanților 
din afara Uniunii Europene.
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Universitatea „alexandru ioan Cuza” din iași a decernat 
două titluri onorifice  unor specialiști de excepție din domeniul fizicii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a 
acordat joi, 18 mai 2017, două titluri onorifice  
unor specialiști de excepție din domeniul fizicii. 
Este vorba despre Rolf HEMPELMANN, profesor 
la Universitatea Saarland din Germania, ce a 
primi titlul de Doctor Honoris Causa, respectiv 
Evangelos VITORATOS, profesor la Universitatea 
din Patras, Grecia, căruia i-a fost decernat titlul 
de Profesor de Onoare. 

Profesorul rolf Hempelmann este profesor 
Emerit al Facultății de Ştiințe Naturale și 
Tehnologie, director al Centrului de Transfer 
Tehnologic pentru Electrochimie și colaborează 
cu Institutul Coreean pentru Ştiință și Tehnologie 
KIST Europa din poziția de șef de grup de 
cercetare.

Un prieten și susținător al României, Rolf 
Hempelmann a încurajat și sprijinit evoluția în 
carieră a studenților și tinerilor cercetători din 
România, oferind cu generozitate finanțări din 
proiectele conduse de domnia sa și oportunități 
de stagii prin programele Erasmus, Marie Curie, 
DAAD sau programele din fonduri europene. 
În 2017, se împlinesc 10 ani de foarte strânsă 
colaborare între Facultățile de Fizică și de 
Chimie de la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași și Departamentul de Chimie 
Fizică de la Universitatea Saarland, pe care Rolf 
Hempelmann l-a condus de la numirea sa ca 
profesor la această universitate, în 1993.

Rolf Hempelmann are o extinsă carieră în 
domeniul chimiei fizice, studiind cu ajutorul 
difracției de neutroni și spectroscopiei de 
vibrație a acestora diferite structuri magnetice. 

A studiat dinamica hidrogenului în diferite 
sisteme metalice, hidruri ale metalelor și a 
făcut lungi campanii de măsurători la CERN. Din 
1993, interesele sale de cercetare sunt mult mai 
focalizate pe noi materiale și noi tehnologii cu 
aplicații industriale.

Ca o recunoaștere deplină a meritelor 
științifice și în domeniul educației, 
profesorul  Hempelmann a fost premiat în 
2010 de Cancelarul german Angela Merkel cu 
premiul „ Bundesverdienstkreuz”, oferit pentru 
activitățile de promovare a educației științifice 
a tinerilor.

Numele Profesorului Rolf Hempelmann se 
regăsește printre autorii a peste 330 de articole 
ISI cu un indice Hirsch de 32, printre autorii a 
27 de familii de brevete și pe coperta a 3 cărți 
publicate în edituri renumite.

Profesorul Rolf Hempelmann a predat în 
întreaga carieră cursuri de Chimie Fizică și de 
Chimia materialelor studenților și a ținut în toți 
acești ani prelegeri săptămânale elevilor de liceu 
care sunt înscriși în programul de Junior Student 
de la Universitatea Saarland.

Nu mai departe de luna martie 2017, profesorul 
Hempelmann a înființat un Centru de transfer 
tehnologic în electrochimie (Transfer Centre 
for Sustainable Electrochemistry), prin fuziunea 
unor centre preexistente pe care le-a coordonat.

Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
a hotărât acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași profesorului Rolf Hempelmann „pentru 

contribuţiile sale remarcabile în Spectroscopia 
Vibrațională cu Neutroni a compușilor magnetici 

și în Chimia Nanocoloizilor, pentru contribuția 
sa determinantă la definirea și impunerea la 
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nivel european a conceptului de Schülerlabor 
ca pol de excelență în educația tinerei generații 
pentru știință și tehnologie, pentru aportul 
său la promovarea și dezvoltarea colaborării 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
cu Universitatea din Saarbrücken, pentru 
profesionalismul cu care a susținut evoluția în 
carieră a multor generații de studenți germani, 
români și de alte naționalități”.

A doua distincție, Profesor de Onoare al 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a fost 
acordată  profesorului evangelos vitoratos de 
la Departamentul de Fizică de la Universitatea 
din Patras. Profesorul Vitoratos a fost șeful 
Departamentului de Fizică, membru al 
Senatului și este director al Muzeului de 
Ştiință de la Universitatea din Patras. Din 
pozițiile administrative ocupate la nivelul 
departamentului și ca membru al Senatului 
Universității din Patras, profesorul Evangelos 
Vitoratos a încurajat și sprijinit cooperarea dintre 
universitățile noastre atât în domeniul fizicii, cât 
și în alte domenii.

Dintre preocupările sale științifice, 
menționăm: fenomene de transport în solide 
(semiconductori, polimeri conductori pentru 
electronică, filme conductoare transparente), 
magnetism (semiconductori magnetici, 
magnetismul terestru și arheomagnetism), 
educația științifică și tehnologică (didactică 
aplicată, istoria și filosofia științei, semiotica 
intervenției în clasă).

Profesorul Vitoratos este puternic implicat 
în educația inițială și formarea continuă a 
profesorilor de fizică și științe din Grecia și 
Europa. A participat, în calitate de consultant, 
la proiectarea și implementarea de programe 

de masterat și doctorat educațional în alte 
universități din Grecia.

A fost unul dintre inițiatorii și realizatorii 
proiectului de construire, la Universitatea din 
Patras, a Muzeului Ştiinței și Tehnologiei și 
conduce Consiliul director al acestuia. Este 
membru al Societății Elene de Fizică și al 
Societății Europene de Fizică.

Ca recunoaștere a prestigioasei activități 
științifice, profesorul Evangelos Vitoratos a 
fost invitat să conferențieze la multe întâlniri 
internaționale de Ştiința materialelor, respectiv 
Comunicarea și educația științifică.

În baza deciziei Senatului Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s-a conferit titlul 
de Profesor de Onoare domnului Evangelos 
Vitoratos, profesor la Universitatea din Patras, 
Grecia, reputat specialist în Fizica Corpului Solid 
și Educație științifică, „pentru contribuțiile sale 
la studiul proceselor de îmbătrânire din polimerii 
conductori cu aplicații tehnologice, pentru 
contribuția sa la impunerea la nivel european a 
ideii de armonizare a programelor de formare 
inițială și continuă a fizicienilor și profesorilor 
de fizică, pentru aportul său la promovarea și 
dezvoltarea colaborării dintre Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea 
din Patras”.
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studiu inedit la UaiC : Cum este influențat comportamentul 
nostru de emoțiile celorlalți

Ştim, din experiența de zi cu zi, să ne apro-
piem cu un zâmbet de persoanele de la care do-
rim un răspuns amabil. Pe de altă parte, atunci 
când întâlnim persoane furioase, îi tratăm cu 
răceală și îi evităm. Dar este asta o regulă? Şi 
cum reacționăm atunci când oamenii pe care îi 
întâlnim afișează alte emoții, cum ar fi tristețe 
sau teamă? O echipă mixtă româno-olandeză a 
condus unul dintre primele studii științifice in-
ternaționale care investighează felul în care ne 
comportăm față de alți oameni, în funcție de 
emoțiile pe care ei le afișează. Echipa română 
este condusă de lect. dr. Violeta Enea, din cadrul 
Facultății de Psihologie și Ştiințe ale Educației a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Publicate în articolul „Behavioural responses 
to facial and postural expressions of emotion: An 
interpersonal circumplex approach”, din British 
Journal of Psychology, o parte dintre rezultate-
le studiului au fost cele așteptate, confirmând și 
studii anterioare: atunci când vedem persoane al 
căror chip sau postură sugerează fericire, tindem 
să avem o atitudine prietenoasă și încrezătoare 
față de ei. Pe de altă parte, studiul a relevat că 
răspundem neprietenos nu doar față de cei care 
par furioși, ci și față de persoanele care trans-
mit teamă, fie prin expresia facială, fie prin pos-
tură. Dacă teama nu pare foarte intensă, există o 
tendință de implicare (oferire de ajutor) din par-
tea celui care răspunde; în schimb, când intensi-
tatea expresiei de teamă este foarte puternică, 
răspunsul este o atitudine rece și prevăzătoare. 
În ceea ce privește reacția față de tristețe, cerce-
tarea relevă faptul că răspunsul este unul neu-

lector dr. violeta enea, Facultatea de psihologie și 
științe ale educației

expresie facială de furie

tru atunci când chipul exprimă tristețe, dar când 
tristețea este detectabilă din postura corporală, 
ceilalți tind să reacționeze agreabil.

„Cel mai favorabil reacționăm, aşadar, față de 
expresiile faciale și posturale de fericire”, a ex-
plicat lect. dr. Violeta Enea, unul dintre cei doi 
autori principali ai studiului, „dar tot un răspuns 
comportamental favorabil avem și atunci când 
detectăm tristețe în postura cuiva.”

o temă inedită la nivel internațional

Deși emoțiile sunt subiectul a numeroase 
cercetări, la nivel internațional nu s-a studi-
at până acum felul în care oamenii răspund la 
emoțiile celorlalți, așa cum le descifrează de pe 
chip sau din postură. Studiul a implicat 101 stu-
denți de la Facultatea de Psihologie, cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 31 de ani. Cercetarea a con-
stat în două experimente, similare ca desfășura-
re, dar care a analizat separat două dimensiuni 
ale răspunsului la emoție: într-o primă instanță, 
având în centru expresii faciale, în cel de-al doi-
lea corpuri care exprimau diverse emoții. Cerce-

tarea a urmărit fidel un studiu anterior al echipei 
olandeze, realizat pe studenți olandezi și germa-
ni, pentru a putea compara rezultatele.

În primul experiment, studenților li s-au arătat 
pe un monitor imagini cu expresii faciale de feri-
cire, furie, tristețe și teamă, cu intensitate di-
versă (20%, 40%, 60%, 80% sau 100%).
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Apoi, în maximum 5 secunde, participanții 
trebuiau să răspundă la întrebarea “Cum te-ai 
comporta față de persoana pe care tocmai ai 
văzut-o?” plasând răspunsul cu un singur click 
pe o grilă predefinită cu două axe.Axa verticală 
varia de la neîncrezător-supus în josul grilei la în-
crezător-dominant sus şi, respectiv, axa orizon-
tală varia de la cald-prietenos în partea dreaptă 
la rece-neprietenos în partea stângă a grilei. 
Pentru orice click, oriunde pe grilă, calculatorul 
genera un număr de la +100 la -100, 0 reprezen-
tând comportamentul neutru şi fiind situat în 
centrul grilei.

Al doilea experiment s-a desfășurat într-o ma-
nieră similară, cu excepția faptului că expresiile 
faciale au fost înlocuite de imagini cu posturi 
ce exprimau una din cele patru emoții. Acest al 
doilea experiment a fost realizat în premieră de 
echipa de cercetători români, studiul olandez li-
mitându-se inițial doar la expresiile faciale.

Moștenirea comunistă încă își spune cuvântul 
în reacțiile românilor

Cele două tipuri de experimente, dar și faptul 
că aceeași metodologie de cercetare a fost apli-
cată în țări diferite, a permis două tipuri de com-
parații. În primul rând, s-a urmărit dacă există 
diferențe de reacție atunci când emoția este ex-
primată pe chipul cuiva sau prin limbajul trupu-
lui. În această privință, cercetătorii nu au găsit di-
ferențe semnificative – atitudinea a fost aceeași, 
indiferent dacă era descifrată dintr-o expresie 
facială sau din postură. În al doilea rând, au fost 
urmărite eventuale diferențe de comportament 
între participanții din România și cei din Olanda.

„Există câteva diferențe ce ar putea fi explicate 
prin apartenența culturală a participanților”, a 

expresie posturală de furie

remarcat lect. dr. Violeta Enea. „Pe de o parte, 
atât participanții români, cât şi cei vestici au 
răspuns că s-ar comporta din ce în ce mai 
neprietenoşi la expresiile faciale din ce în ce 
mai furioase. Pe de altă parte, însă, în timp 
ce olandezii au considerat că ar fi dominanți 
(încrezători) față de oamenii furioși, participanții 
români au fost submisivi (supuşi).” Această 
diferență ar putea fi explicată de o tendință 
spre obediență moștenită din comunism și de 
neîncrederea participanților români că ar putea 
ieși învingători dintr-o confruntare.

Lect. dr. Violeta Enea a explicat: „Pentru că 
cercetările anterioare au indicat că victoria 
este asociată cu comportamentul dominant 
şi înfrângerea cu comportamentul submisiv, 
se pare că participanții români anticipează că 
nu vor ieşi învingători dintr-o confruntare cu o 
persoană cu fața furioasă. Una dintre explicațiile 
posibile pentru acest comportament ar putea 
consta în faptul că românii sunt mai preocupați cu 
menținerea ierarhiilor sociale decât participanții 
olandezi şi germani, ceea ce are legătură cu 
trecutul comunist al românilor, obişnuiți să fie 
obedienți pe vremea comunismului.” Chiar și 
după căderea comunismului și tranziția spre un 
stat democratic, mentalitățile au continuat să 
fie moștenite. „Într-un studiu realizat de către 
un cercetător american în România la 10 ani 
după căderea comunismului, s-a constatat că 
ideologia comunistă era intactă şi se transmitea 
tinerelor generații. Mai mult, românii au 
tendința de a nu avea încredere în alte persoane 
şi de a fi circumspecți în relațiile cu ceilalți. Drept 
urmare, participanții români s-ar comporta după 
celebrul dicton: “Capul plecat, sabia nu-l taie.”

Articolul „Behavioural responses to facial 

and postural expressions of emotion: An 
interpersonal circumplex approach” este apărut 
într-o publicație prestigioasă din domeniu, British 
Journal of Psychology. Autorii articolului sunt: 
Marije aan het Rot (Department of Psychology 
and School of Behavioral and Cognitive 
Neurosciences, University of Groningen, The 
Netherlands), Violeta Enea, Ion Dafinoiu, Sorina 
Iancu, Steluța A. Taftă, Mariana Bărbuşelu 
(Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale Educației, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).
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uNIVErsITaTEa DE VEsT
din timișoara
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Facultatea de economie și de administrare a afacerilor a Uvt, 
în sărbătoare

50 de ani pe scena învățământului superior economic din românia

A format generații de economiști care, prin 
activitatea lor, au influențat în mod determinant 
mediul economico-social din partea de vest 
a țării, iar acum a împlinit onorabila „vârstă” 
de 50 de ani. Este vorba despre Facultatea de 
Economie și de Administrare a Afacerilor, din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara, care 
celebrează cinci decenii de activitate necontenită 
și performantă pe scena învățământului superior 
economic din România.

Cu această ocazie, instituția a derulat mai 
multe acțiuni în perioada 13-20 mai. Au avut 
loc evenimente adresate studenților și cadrelor 
didactice, invitaților din mediul universitar și 
preuniversitar, dar și pentru alumni FEAA și 
partenerii din mediul de afaceri.

„Sunt 50 de ani de evoluție constantă, de 
creștere în tot ceea ce presupune procesul de 
predare/învățare/cercetare. Facultatea își aduce 
contribuția în mod respectabil la prestigiul 
Universității. Îi cunosc foarte bine oamenii săi, 
provin din mijlocul lor. Sunt minunați, este o 
echipă bine închegată. Le doresc să aibă parte 
de o creștere la fel de alertă în continuare, 
asigurându-i de întreg sprijinul conducerii 
Universității, dar și al celorlalte facultăți”, a 
spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel 
Pirtea.

„La cincizeci de ani de la întemeierea sa, în 
anul 1967, FEAA – Timișoara se dovedește a fi, 
deopotrivă, o școală superioară de economie 
performantă, un proiect de succes, un adevărat 
brand apreciat și iubit, dar și o uriașă familie 

care împărtășește valori precum performanța, 
responsabilitatea, onestitatea și respectul 
reciproc”, a declarat decanul Facultății de 
Economie și de Administrare a Afacerilor, prof. 
univ. dr. Petru Ştefea.

Tot cu acest prilej, FEAA a lansat și proiectul „50 
Alumni for 50 Years of FEAA”, prin intermediul 
căruia au fost identificați 50 de absolvenți de 
marcă ai Facultății. Aceștia au fost premiați în 
cadrul unei ceremonii speciale, organizată în 
data de 17 mai.

Un alt moment important în data de 17 a fost 
desfășurarea workshop-ului „Rolul angajatorilor 
în creșterea relevanței sistemului de învățământ 
superior economic din România”. Evenimentul 
a constituit un bun prilej de a avea un dialog 
constructiv, de a discuta despre viitorul educației, 
de a dezvolta noi posibilități de colaborare, în 
vederea definirii unei educații sustenabile și 
orientate către comunitate. Reprezentanți ai 
mediului de afaceri au prezentat experiența 
lor în cooperarea cu mediul academic și situații 
concrete cu care se confruntă.

În data de 18 mai a avut loc ceremonia de 
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului Sergiu Manea, CEO BCR, dar și 
Ceremonia festivă FEAA5, la care au participat 
invitați din mediul universitar și preuniversitar, 
seniori FEAA, alumni FEAA, invitați din mediul de 
business, reprezentanți ai administrației locale și 
ai organizațiilor studențești.
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Ceremonie de absolvire în premieră pentru timișoara
1500 de tineri au sărbătorit împreună finalizarea studiilor

În acest an, ceremonia de absolvire a 
studenților UVT a fost una inedită, într-un 
format nou, în premieră pentru Universitate și 
pentru Timișoara. Aceasta a reunit, în seara zilei 
de 17 mai, studenții din anul terminal de la toate 
facultățile, care au împărtășit solemnitatea 
momentului și s-au bucurat împreună de fiecare 
moment dedicat lor. 

Evenimentul a avut loc în aer liber, pe scena 
din Parcul Rozelor din Timișoara, în prezența 
rectorului UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel 
Pirtea, și a decanilor facultăților. Ceremonia a 
debutat, în fața unui public numeros format din 
cei 1500 de absolvenți și apropiații acestora, 

cu un discurs relaxat, de întâmpinare, al 
prezentatorului TVR Florin Mihoc. Rectorul 
Universității de Vest din Timișoara a adresat, 
de asemenea, câteva cuvinte celor prezenți, 
transmițându-le bucuria de a  lansa acest nou 
format al ceremoniei de absolvire, comun pentru 
toate facultățile UVT, subliniind importanța 
acestuia în procesul de consolidare al identității 
instituției și al comunității de absolvenți.  „O 
universitate care privește spre viitor trebuie să-
și respecte trecutul, oamenii pe care i-a format. 
Cu acest gând am pus bazele evenimentului care 
înseamnă și lansarea oficială a Comunității de 
alumni a UVT. Ne dorim ca și după absolvire, 

acești tineri să păstreze contactul cu noi, să se 
implice în activitățile noastre. Au tot sprijinul 
instituției în acest sens. Avem în plan mai multe 
modalități prin care să valorificăm comunitatea 
absolvenților UVT, fapt ce va aduce valoare 
adăugată în Universitate, întrucât vorbim de 
o mulțime de oameni de succes care au urmat 
cursurile instituției noastre”, a spus rectorul UVT, 
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Cunoscutul campion la rugby, legendă pe 
scena internațională a sportului cu balonul oval, 
Chester Williams a oferit un discurs motivațional 
tinerilor absolvenți, plecând de la propria sa 
experiență de viață. Acesta a transmis publicului 
mesajul său de încredere în ambiția, optimismul 
și perseverența tuturor celor care doresc să să 
aibă o carieră de succes, indiferent de domeniul 
ales. 

Ceremonia a continuat până la miezul nopții, 
cu un concert al celor de la Maestros del 
Ritmo (prezenți la Untold 2016), în cadrul unui 
party tematic intitulat „UVT Blue Sensation”, 
încheindu-se cu un superb foc de artificii. 

Acest eveniment a reprezentat, pentru 
Universitatea de Vest din Timișoara, un pas 
major în cadrul strategiei de consolidare a unei 
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comunități puternice de absolvenți, marcat, de 
asemenea, și de lansarea platformei „UVTerra”, 
destinată tuturor alumnilor universității. 
Generația absolvenților din anul 2017 a pus 
astfel, în mod oficial, piatra de temelie pentru 

„Comunitatea de alumni a UVT”. Alături de 
aceștia, în seara zilei de 17 mai, au sărbătorit 
și absolvenți din generațiile anterioare, care în 
prezent sunt exponenți de marcă ai mediului 
socio-economic din regiunea de vest.

viziune la studentFest 
Unul dintre cele mai mari festivaluri studențești din europa, 

la o nouă ediție

Inițiat și realizat de către Organizația Studenților 
din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), 
organizație non-guvernamentală și non-profit 
formată din studenți UVT, Studen-Fest este un 
festival internațional studențesc de artă și cul-
tură, care cuprinde mai multe secțiuni artistice 
(Arhitectură, Arte stradale, Ceramică, Dans, De-
sign vestimentar, Experimentarium, Film și Arte 
video, Fotografie, Grafică, Literatură, Muzică, 
Pictură, Publicitate, Sculptură, Teatru) și are ca 
scop crearea unui mediu propice dezvoltării per-
sonale a tinerilor artiști și a unei platforme de 
educație non-formală. 

Desfășurată în perioada 11 – 20 mai, ediția din 
acest an a StudentFest-ului s-a derulat în jurul 
temei principale - „Viziune” -, temă care a dor-
it să scoată în evidență modul în care se poate 
vedea dincolo de limitele impuse de societate, 
încurajând tinerii să ia parte la un manifest cul-
tural, în care să creeze și să dea sens artei prin-
tr-o perspectivă proprie, punând în valoare unic-
itatea caracterului și viziunii lor. Conceptul care 
s-a dorit a fi transmis a fost acela că Viziunea 
ne conduce spre nou, spre necunoscut. Ea ne 
ajută să ne revoltăm într-un manifest cultural 
în diferitele domenii ale artei, cu certitudine și 
impact. Elementul cel mai reprezentativ pentru 
viziune este ochiul; mulțimea de elemente de 
care acesta este însoțit este o metaforă pentru 
infinitul de piese care alcătuiește arta, întregul, 
iar punctele opuse ale hexagonului reprezintă vi-
ziunile opuse, dar totuși complementare asupra 
artei. Viziunea este ceea ce îl definește pe om și 
îl diferențiază de cei din jurul lui. 
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Ateliere de sculptură, ceramică, arhitectură, 
literatură, proiecții video, concerte, spectacole 
de dans și teatru, expoziții, toate acestea au avut  
ca scop stimularea creației artistice și promovar-
ea tinerilor care inspiră prin ceea ce fac, fiind or-
ganizat de voluntari pentru comunitate. 

Istoria StudentFestului a început în anul 1992, 
iar de la an la an numărul studenților și al tin-
erilor interesați de festival a crescut, lucru care 
a permis continuitatea edițiilor până în prezent. 
Inițial a debutat ca un protest împotriva cenzurii 

libertății de exprimare. În decursul celor 25 de 
ediții festivalul a avut peste 8000 de participanți 
și invitați speciali, evoluând și devenind un fes-
tival de artă și cultură consacrat la nivel local, 
național și internațional, în care în prim plan stă 
creația și omul din spatele ei.
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