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Consorţiul „Universitaria”, promotorul unei
schimbări de paradigmă în mediul academic
românesc

RECTOR,
Acad. Prof. dr. Ioan-Aurel POP

În anul 2016, Consorțiul „Universitaria” – comunitatea
celor mai vechi, mai prestigioase și mai mari universități
din România: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea din București, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și
Academia de Studii Economice din București – și-a dat mai
mult ca oricând măsura valorii și și-a pus în lumină spiritul
de echilibru în funcționarea școlii superioare românești.
Cele cinci universități în cauză au dovedit iarăși, prin prisma
clasamentelor internaționale și interne, că sunt instituții
de cercetare avansată și de educație, cu vizibilitate externă
incontestabilă, purtătoare ale unui mesaj de sporire a calității
mediului academic românesc.
Ideile de bază ale Consorțiului „Universitaria” au susținut
cu aceeași consecvență competiția și spiritul concurențial
modern, ierarhizarea și clasificarea universităților din
România, finanțarea învățământului superior în funcție de
criterii de performanță academică, eliminarea egalitarismului
nivelator și a spiritului colectivist, acordarea de la buget a cel
puțin 6% din PIB pentru educație, eliminarea monopolului în
evaluarea instituțională, reintroducerea dublei specializări
în domeniile didactice, ridicarea standardelor CNATDCU în
vederea promovării în gradele didactice și de cercetare și a
celor destinate obținerii doctoratului și abilitării, redefinirea
la nivel superior a criteriilor de respectare a eticii profesionale
etc. Consorțiului „Universitaria” a militat constant pentru
o redefinire a universităţilor româneşti, prin care, după
modele şi standarde internaţionale, universităţile româneşti
să înţeleagă că cercetarea (generarea de cunoaştere) este
motorul generativ al educaţiei universitare performante
(diseminarea cunoaşterii pentru a forma buni cetăţeni) şi
al inovaţiei (utilizarea cunoaşterii prin servicii inovative,
pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor), pentru a evita ca
universitățile româneşti să devină simple şcoli postliceale de
predare avansată.

Învățământ și cercetare de performanță!
4

Universitățile membre ale
consorțiului nostru au făcut
eforturi pentru buna funcționare
a Consiliului Național al
Rectorilor, pentru creșterea
prestigiului și eficienței agențiilor
de pe lângă Ministerul Educației
Naționale și Cercetării, pentru
corectitudinea competițiilor de
granturi, pentru diferențierea
criteriilor de apreciere a
cercetării, creației artistice,
inovării, în funcție de specificul
domeniilor avute în vedere.
Consorțiul
„Universitaria”
consideră că școala superioară
românească, în ciuda condițiilor
dificile de funcționare a
instituțiilor sale, are un potențial
neexplorat suficient și că
anumite universități românești
– în pofida subfinanțării cronice
– pot să se manifeste, după
cum au dovedit-o deja, la
nivelul universităților de top din
regiunea Europei Centrale și de
Sud-Est.
În
fine,
Consorţiul
„Universitaria” este promotorul
unei schimbări de paradigmă
în mediul academic românesc,
care să permită integrarea
ariei româneşti a educaţiei şi
cercetării în aria europeană
şi internaţională a educaţiei
şi
cercetării.
În
centrul
acestei noi paradigme se află
manifestul pentru diferenţierea

universităţilor româneşti. Această diferenţiere nu
înseamnă o luptă de putere în termeni de superioritate/
inferioritate sau de acces la resurse financiare, ci înseamnă
ca fiecare să-și găsească rolul social adecvat, servind
cât mai bine nevoile studenţilor şi ale ţării. Într-adevăr,
numai o astfel de diferenţiere poate face capabil mediul
academic românesc de a satisface nevoile complexe ale
studenţilor – de a asimila, genera şi utiliza cunoașterea –
şi ale ţării – de dezvoltare locală/regională, naţională şi
de integrare/competitivitate internaţională.
Implementarea acestei viziuni a Consorţiului
„Universitaria” în sistemul naţional de educaţie şi
cercetare poate (1) ancora mediul academic românesc
în cel internaţional şi (2) permite fiecărei universităţi din
ţară să aibă o contribuţie importantă la competitivitatea
ţării (prin cunoaşterea generată prin cercetare), la buna
funcţionare a ţării (prin formarea de resursă umană de
calitate) şi la creşterea calităţii vieţii oamenilor (prin
servicii inovative către comunitate), contribuţie adaptată
misiunii şi rolului angajat de fiecare universitate (local/
regional, naţional, internaţional).
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Profesori ai Universității din București distinși
cu premiul „Petru Creția” pentru filologie
clasică

Prof. univ. dr. Marian Preda a fost
ales Președinte al Consiliului Statistic Național

Luni, 12 decembrie 2016, trei profesori ai Universității
din București au primit premiul „Petru Creția” pentru
Filologie Clasică al Muzeului Național al Literaturii Române.
Evenimentul special a fost organizat cu ocazia decernării
premiilor pentru aparițiile editoriale din 2015 care au reușit
să contribuie, alături de numeroase alte nume și titluri, la
completarea valorilor culturale din spațiul românesc.
Premiul „Petru Creția” pentru Filologie Clasică a fost
acordat lui Constantin Georgescu, lect. univ. dr. la Facultatea
de Teologie Ortodoxă, Simona Georgescu, lect. univ. dr. la
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Theodor Georgescu,
lect. univ. dr. la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
Aceștia au fost premiați pentru lucrarea „Dicționar GrecRomân”, vol. I (alpha) apărut la Editura Nemira în anul 2015.
Cea de-a VIII-a ediție a acestui eveniment a fost organizată
în Salonul „Carol I” al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I”, Muzeul Național al Literaturii Române.
Numele premianților au fost alese de juriul alcătuit
din acad. Eugen Simion (președinte), prof. univ. dr. Silviu
Angelescu, conf. univ. dr. Ioan Cristescu (Director M.N.L.R.),
prof. univ. dr. Nicolae Mecu, prof. univ. dr. Lucian Chișu, cărora
li s-a alăturat, în calitate de consultant pentru decernarea
Premiului Petru Creția (filologie clasică), prof. univ. dr. Liviu
Franga.
Gazda evenimentului a fost Ioan Cristescu, director al
Muzeului Național al Literaturii Române.

Prof. univ. dr. Marian Preda, Președintele Senatului
Universității din București, a fost ales în funcția de Președinte
al Consiliului Statistic Național (CSN) pentru perioada 20162018. Noua conducere a CSN a fost stabilită în ședința din 28
noiembrie 2016, în care au fost aleși și cei trei vicepreședinți:
Ion Ghizdeanu, Petru Sorin și Camelia Neagu.
Consiliul Statistic Național (CSN) constituie cel mai înalt
for de promovare și manifestare a activității statistice oficiale
la nivel național, asigurând, prin structura sa, angrenarea în
procesul statistic a reprezentanților autorizați ai principalelor
categorii de furnizori, producători și utilizatori de date și
informații statistice oficiale.
Membrii Consiliului Statistic Naţional sunt numiţi prin
Decizia Primului-Ministru, Decizia Guvernatorului Băncii
Naţionale a României, respectiv prin Decret al Preşedintelui
României. Membrii reprezentanţi ai Parlamentului României
sunt numiţi prin Hotărârea Plenului celor două Camere
ale Parlamentului României. Aceştia sunt numiţi pentru o
perioadă de 2 ani, la propunerea organismelor şi instituţiilor
ce compun CSN.
Prof. univ. dr. Marian Preda este sociolog și profesor
universitar la Universitatea din București. Este licențiat în
sociologie și în inginerie mecanică, master în politici sociale,
master în business administration și doctor în sociologie.
Predă cursuri de Management strategic, Comportament
organizațional, Politici sociale și Sociologia timpului. Marian
Preda este autor sau coautor a 26 de cărți și a numeroase
articole publicate în reviste de specialitate. A lucrat în calitate
de manager, consultant sau expert în numeroase proiecte cu
finanțare națională sau internațională.
În perioada 2008-2015 a fost decan al Facultății de
Sociologie și Asistență Socială a Universității din București,
președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza
Riscurilor Sociale și Demografice (2009-2010), membru al
Comisiei Naționale pentru Populație, președinte al Societății
Sociologilor din România (2010-2012).
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Profesorul Florin Țurcanu a primit distincția de
Cavaler al Legiunii de Onoare
Florin Țurcanu, profesor universitar la
Facultatea de Științe Politice a Universității
din București, a fost distins de către
Preşedintele Franţei, E.S. François Hollande,
cu Legiunea de Onoare în grad de Cavaler.
Înalta distincţie i-a fost înmânată de către
E.S. François Saint-Paul, ambasadorul
Franței în România, în cadrul unei ceremonii
care a avut loc luni, 28 noiembrie 2016, la
Reședința Ambasadei Franței la București.
François Saint-Paul, ambasadorul Franței
în România, a menționat în discursul său că
Florin Țurcanu are o reputație incontestabilă
în domeniul istoriei politice contemporane și,
în special, în domeniul interacțiunilor dintre
Franța și România. Ambasadorul Franței a
mai remarcat calitatea cercetărilor realizate
de prof. Florin Țurcanu, în care se combină
pasiunea pentru Franța și România, cu
rigoarea și obiectivitatea specifice cercetării.
În discursul său de răspuns, prof.
Florin Țurcanu a făcut referire la sprijinul
intelectual și instituțional al Franței, fără care
renașterea științelor sociale, modernizarea
gândirii istorice și crearea domeniului
științelor politice nu ar fi putut fi realizate
în România de după 1989. „Ingeniozitatea
programelor, perseverența în aplicarea lor,
voluntarismul creator a unui mare număr de
francezi și români, circulația profesorilor și
cercetătorilor între cele două țări, memoria,
regăsită, a unei istorii intelectuale comune,
care oferea baze pentru a construi și motive
pentru a spera – am fost martor și modest
actor al tuturor acestor lucruri și este un
motiv de bucurie pentru mine” a spus prof.
Florin Țurcanu.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Florin Țurcanu a absolvit Facultatea de
Istorie a Universității din București și deține
o diplomă de studii aprofundate (DEA)
de la EHESS din Paris. Din anul 2004 este
conferențiar la Facultatea de Științe Politice
a Universității din București, iar din 2008
este profesor în cadrul acestei facultăți.
Domeniile sale de interes şi cercetare sunt:

intelectualii şi politica în Europa secolului XX; cultură, politică şi politici culturale în Europa
secolului XX; ideologii şi regimuri politice totalitare; ideologii naţionaliste în Europa.
Florin Țurcanu a fost profesor asociat sau profesor invitat la numeroase instituții de
învățământ din Franța, printre care Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Ecole
Normale Supérieure, Maison des Sciences de l’Homme, Université de Bourgogne. A publicat
articole și studii în reviste academice și volume colective din România, Franța, Italia, Canada,
Olanda. În 2003 a publicat la Editions La Decouverte din Paris biografia „Mircea Eliade. Le
prisonnier de l’histoire”, apărută și în limba română la editura Humanitas.
www.universitaria.ase.ro
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Reuniunea prorectorilor și responsabililor de
relații internaționale din instituțiile de învățământ superior de stat
și privat la Universitatea din București
Vineri, 9 decembrie 2016, a avut loc
reuniunea prorectorilor și responsabililor
de relații internaționale din instituțiile de
învățământ superior de stat și privat, cu
reprezentanți ai Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice. Evenimentul
a avut loc la Facultatea de Filosofie a
Universității din București, în Amfiteatrul
„Titu Maiorescu” (Str. Splaiul Independenței,
nr. 204, București).
Alocuțiunile de bun-venit au fost rostite de
prof. univ. dr. Romiță Iucu, rector interimar
al Universității din București, prof. univ. dr.
Romulus Brâncoveanu, decan al Facultății de
Filosofie a Universității din București, și conf.
univ. dr. Sorin-Valentin Costreie, secretar
de stat responsabil cu afaceri europene și
relații internaționale, Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice.
Obiectivele reuniunii au vizat aducerea
în discuție a procesului de internaționalizare
a învățământului superior, proces care
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răspunde dinamicii la nivel global, fiind
un instrument prin care atât instituțiile
guvernamentale, cât și comunitatea
academică se adaptează nevoilor în
permanentă schimbare. Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice își propune
să aprofundeze colaborarea cu instituțiile
de învățământ superior din țară pentru a
dezvolta și implementa strategii constructive
în ceea ce privește internaționalizarea.
În prima parte a evenimentului s-a
desfășurat secțiunea ,,Prioritățile de
cooperare bilaterală și internațională în
domeniul învățământului superior”, în cadrul
căreia au luat cuvântul Mirela Grecu, director,
Ministerul Afacerilor Externe, Adelina
Bădescu și Daniela Angelescu, consilieri
Direcția Generală Relații Internaționale
și Afaceri Europene, Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice.
Una dintre componentele principale ale
internaționalizării sistemului de învățământ

superior este facilitatea și acomodarea
fluxurilor din exterior, prin organizarea
diferitelor evenimente și prin sprijinirea
inițiativelor de relaționare internațională
etc. Toate aceste elemente sunt specifice
mobilității transnaționale și relaționării
internaționale. Pentru a răspunde nevoilor
instituțiilor de învățământ superior,
MENCS lucrează în prezent la actualizarea
metodologiei de primire la studii a bursierilor
străini și încurajează proiectele de cooperare
directă cu universități din străinătate.
Evenimentul a continuat cu secțiunea
,,Școlarizarea în România a cetățenilor străini
în anul universitar 2017-2018”, în cadrul căreia
au intervenit Alexandra Colțan, consilier la
Direcția Generală Relații Internaționale și
Afaceri Europene, MENCS, comisarul Șef de
Poliție Laurențiu Ioachim și comisarul Șef de
Poliție Cristian Stoica, Inspectoratul General
pentru Imigrări și Reprezentant al Serviciului
Român de Informații.
Creșterea constantă a numărului de
cetățeni străini care doresc să studieze
în România demonstrează calitatea
programelor de studii, precum și o

îmbunătățire a condițiilor de primire a
acestora. MENCS își propune să crească
cooperarea cu instituțiile de învățământ
superior, precum și cu reprezentanții
Inspectoratului General pentru Imigrări și
ai Centrului Național de Vize din Ministerul
Afacerilor Externe, în vederea asigurării
unei bune gestionări a fluxului de studenți.
Continuarea și aprofundarea dialogului pe
această tematică reprezintă o prioritate
pentru toți actorii implicați, astfel încât
procesul de admitere și de școlarizare să fie
unul eficient.
,,Școlarizarea în România a românilor de
pretutindeni în anul universitar 2017-2018”
a fost ultima temă a evenimentului, în care
a intervenit Camelia Ciurescu, consilier,
Direcția Generală Relații Internaționale și
Afaceri Europene, MENCS.
Anual, Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice alocă şi acordă un număr
de locuri cu bursă şi locuri cu scutire de taxe
şcolare, destinate românilor de pretutindeni
care doresc să-şi continue studiile în
învăţământul preuniversitar şi superior de
stat din România. Totodată, MENCS susține
și continuarea studiilor cu taxă în lei pentru
românii de pretutindeni care nu au obținut
un loc de studii subvenționat de statul român,
dar care doresc să studieze în instituțiile de
învățământ superior de stat și particular
acreditate din România. De asemenea,
MENCS susține și încurajează dezvoltarea
extensiunilor universitare, inițiate în
cadrul colaborărilor transfrontaliere dintre
universitățile românești și universități din
Republica Moldova și Ucraina.
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Universitatea Babeș-Bolyai, în continuare cea mai bine clasată
universitate românească în topul BRICS & Emerging Economies Rankings
2017
Universitatea Babeș-Bolyai este, şi în
acest an, cea mai bine clasată instituție de
învățământ superior din România din topul
BRICS & Emerging Economies Rankings
2017, publicat de Times Higher Education,
aceasta poziţionându-se pe locul 132 din
300 de universităţi incluse în ierarhizare.
Universitatea Alexandru Iona Cuza din
Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara
ocupă poziţia 200, iar Universitatea din
Bucureşti se află în intervalul 251-300.
Nicio altă universitate din România nu mai
apare pe un loc vizibil în acestă ierarhizare.
Rezultatul obţinut este congruent cu
rezultatul Metarankingului Universitar-2016,
care a poziţionat de asemenea UBB pe
prima poziţie în ţară în anul 2016, prin
prisma indicatorilor academici reflectaţi de
clasamentele internaţionale de referinţă ale
universităţilor.
Phil Baty, editorul pentru THE World
University Rankings, a declarat în legătură cu
acest clasament şi cu poziţionarea UBB: „Nu
este uşor să apari în 2017 BRICS & Emerging
Economies Rankings, unde sunt folosiţi
aceiaşi 13 indicatori de performanță, riguroşi
și exigenţi, ca ai clasamentului global World
University Rankings. Instituțiile trebuie să
demonstreze atingerea unor standarde
înalte de performanță în predare, cercetare,
perspectivă internațională și transfer de
cunoștințe, dar și să concureze cu alte
universități fruntaşe din peste 50 de țări cu
Învățământ și cercetare de performanță!
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economii emergente. Luăm în considerare
doar cele mai bune universități din acest
grup, astfel că a face parte din lista primelor
300 de universităţi este o mare realizare în
sine și Universitatea Babeș-Bolyai merită
felicitările noastre”.
Ierarhizarea Times Higher Education
World University Rankings utilizează în
analiză 13 criterii, cele mai importante fiind
grupate în jurul a cinci indicatori principali:

calitatea procesului de predare (mediul de
învățare), cercetare (numărul și prestigiul
publicațiilor), citările (factorul de impact),
perspectiva
internațională
(personal,
studenți și cercetare), relația cu mediul de
afaceri (transferul de cunoștințe).
Ierarhizarea poate fi accesată la link-ul:
https://www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings/2017/brics-andemerging-economies-university-rankings#!/
page/0/length/25/locations/RO/sort_by/
rank/sort_order/asc/cols/stats.
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UBB, membru fondator al Academiei Europene a Religiei
Universitatea Babeș-Bolyai este membru
fondator al Academiei Europene a Religiei,
o inițiativă de cercetare a societăților și
asociațiilor oamenilor de știință, a centrelor
de cercetare și departamente, media,
reviste științifice, editori și oameni de știință
care provin din țările europene și țările
mediteraneene, Orientul Mijlociu, Caucaz și
Rusia.
Evenimentul de lansare a prestigioasei
instituții a avut loc luni, 5 decembrie 2016,
la Universitatea din Bologna, sub patronajul
Parlamentului European. În Aula Magna
,,Sfânta Lucia” au fost prezente personalități
ale lumii academice, politicieni, jurnaliști,
oameni de știință. Au luat cuvântul Francesco
Ubertini, Rectorul Universității din Bologna,
Giuseppe Versaldi, prefectul Congregațiilor
pentru Educație Catolică a Statului Vatican,
Carlos Moedas, Comisarul European pentru
Cercetare și Inovare, Jan Figel, trimisul
special al Comisiei Europene pentru
Libertate Religioasă, Igor Kitaev, Biroul
Regional UESCO pentru Știință și Cultură în
Europa, Kishan Manocha, ofițer OSCE pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului,
Martina Larkin, Forumul Economic Mondial
de la Geneva. Printre invitații speciali s-a
aflat și rectorul Universității Babeș-Bolyai,
Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop, împreună
cu Konstantinos Gavroglou, ministrul
Educației și Culturii din Grecia, David Sassoli,
Vicepreședinte al Parlamentului European,
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Stefania Giannini, ministrul Educației,
Universităților și Cercetării din Italia,
respectiv Annete Schavan, fostul ministru
al Educației și Cercetării din Germania, în
prezent Ambasador al Republicii Federale
Germania la Înaltul Scaun.
Cu acest prilej au avut loc discuții
referitoare la definirea statului Academiei
Europene a Religiei, stabilirea primei întâlniri
anuale și au fost avansate idei pentru o
platformă de cercetare.
„În lumea contemporană, în care în
numele unor credințe religioase și biserici
au loc deopotrivă acțiuni sublime și fapte
reprobabile, studiul unor asemenea teme,
la nivel erudit și savant, este mai necesar ca
oricând. Mă bucur că UBB este deschizătoare
de drumuri la nivel european în această
inițiativă”, a declarat Acad. Prof. Ioan-Aurel
Pop, rectorul UBB.
Printre membrii fondatori ai Academiei
Europene a Religiei, alături de Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, se află
Universitatea din Oxford, Universitatea
din Bologna, Universitatea din Aberdeen,
Universitatea Complutense din Madrid,
Universitatea Pontificală ,,Lateranese”,
Universitatea Radboud din Nijmegen,
Universitatea Catolică din EichstättIngolstadt, Universitatea de Stat Umanistă
din Rusia.

Decembrie la UBB
Evenimentele care arată implicarea
Universității Babeș-Bolyai în comunitate
sunt foarte multe, iar luna decembrie, în
mod special, a fost o lună plină: premii,
concerte, evenimente caritabile etc.
Amintim în continuare câteva dintre cele
mai reprezentative:
UBB a premiat pentru al cincilea an
consecutiv un Ambasador pentru Cluj
în cadrul Galei de excelență 10 pentru
Cluj „Juniorii Clujului, speranțele cetății”,
care a avut loc în data de 12 decembrie
2016. Ambasadoarea premiată în această
ediție a evenimentului a fost Ana Iulia
Dascăl, o tânără înotătoare, participantă
la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.
Implicarea și dăruirea sunt atribute pe
care le preţuim la tinerii care vor construi
România de mâine și de aceea am ales să fim
parte a acestui proiect prin care tineri clujeni
valoroși sunt recunoscuți și răsplătiți.
Marți, 13 decembrie 2016, în sala
Auditorium Maximum a UBB, a fost organizat
un spectacol de colinde tradiționale. Devenit
deja o tradiție, acest eveniment a adus pe
scenă, în fața unui public numeros, cete de
colindători din Liga Studenților din Cluj și
Ascor Cluj-Napoca.
Universitatea „Babeș-Bolyai” a continuat
o tradiție veche de mai mulți ani, acordând
o serie de premii de excelență pentru
cercetare științifică, activitate didactică și
dezvoltare instituțională. Ceremonia s-a
desfășurat în Aula Magna a UBB, în data de 19
decembrie, fiind condusă de către Rectorul
UBB, Acad. Ioan-Aurel Pop, și Președintele

Senatului UBB, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă.
Prezentarea premiilor a fost făcută de către
Prof. Univ. Dr. Daniel David, Prorector pe
probleme de cercetare, competitivitate
– excelență, publicații științifice. Au fost
subliniate două auspicii aparte, sub care
se întâmplă evenimentul: poziția UBB pe
locul întâi în primul clasament național al
universităților din România alcătuit exclusiv
pe baza datelor luate în calcul de clasamentele
internaționale („meta-ranking-ul” alcătuit de
Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice cu sprijinul IREG – Observatory
on Academic Ranking and Excellence) și
respectiv înființarea Institutului de Studii
Avansate în Știință și Tehnologie – STAR-UBB.
Premiile au vizat patru categorii de
contribuții. La propunerea Facultăților
și cu avizul Consiliului Științific al UBB,
au fost acordate 21 de premii pentru
cercetare, câte unul pentru fiecare Facultate
a UBB, pentru rezultate în cercetare;
nominalizările au ținut cont de calitatea
de autor principal/de concepție la articole
Web of Science/SCOPUS/ERIH-PLus sau
capitole/cărți indexate în WorldCat și/sau
Book Citation Index (Web of Science), fiind
operaționalizate de către Facultăți în funcție
de specificul domeniului (inclusiv, la patru
dintre Facultăți, cu accent dominant pe
domeniile de relevanță națională). Astfel,
persoanele premiate au fost Prof. Dr. Radu
Precup (Matematică și Informatică), Prof.
Dr. Simion Aștilean (Fizică), Prof. Dr. Ion
Grosu (Chimie și Inginerie Chimică), Prof. Dr.
Vlad Codrea (Biologie și Geologie), Prof. Dr.
www.universitaria.ase.ro
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Iulian-Horea Holobâcă (Geografie), Lect. Dr.
Zoltán Török (Știința și Ingineria Mediului),
Prof. Dr. Ruxandra Cesereanu (Litere),
Prof. Dr. Marta Petreu (Istorie și Filosofie),
Conf. Dr. László-Csaba Dégi (Sociologie și
Asistență Socială), Prof. Dr. Ioana Cristea
(Sociologie și Asistență Socială), Conf.
Dr. Levente Szász (Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor), Conf. Dr. Georgiana
Ciceo Waldtraudt (Studii Europene), Lect.
Dr. Monica-Maria Coroș (Business), Asist.
Cerc. Octavian Moldovan (Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării), Lect. Dr.
William-Victor-Alexandru Bleiziffer (Teologie
Greco-Catolică), Prof. Dr. Korinna Zamfir
(Teologie Romano-Catolică), Prof. Dr. Doru
Pop (Teatru și Televiziune), Lect. Dr. Cosmin
Costaș (Drept), Prof. Dr. Emilia Grosu
(Educație Fizică și Sport), Lect. Dr. Nicușor
Turcan (Teologie Ortodoxă) și Conf. Dr. Olga
Lukács (Teologie Reformată). De asemenea,
s-a acordat la propunerea Consiliului Științific
și un premiu pentru excelență în cercetare
pentru categoria cercetătorilor afiliați altor
unități administrative decât Facultățile –
acesta revenind C.S. I Monica Focșan de la
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în
Bio-Nano-Științe al UBB. S-au acordat, de
asemenea la nominalizarea Facultăților, 20
de premii de excelență didactică (Lect. Dr.
Zalán Bodó, Conf. Dr. Nicolae Leopold, Conf.
Dr Simion Drăgan, Conf. Dr. Lujza Keresztes,
Conf. Dr. Zoltán Imecs, Conf. Dr. Octavian
Muntean, Conf. Dr. Șerbam Diaconescu,
Prof Dr. Mihaela Ursa, Prof. Dr. Enikő RüszFogarasi, Prof. Dr. Maria Roth, Lect. Dr.
Simona Ștefan, Conf. Dr. Monica Zaharie,
Lect. Dr. Laura Herța, Conf. Dr. Gabriela
Petrușel, Asist. Drd. Horea Pop, Lect. Dr.
Paula Bud, Lect. Dr. Daniel Țuplea, Asist.
Dr. Erzsébet Windhager-Geréd, Lect. Dr.
Imre-Róbert Lukács și Lect. Dr. Ștefana PopCurșeu.
Un al treilea grup de premii a fost propus
pentru dezvoltare instituțională prin
cooperare internațională - la propunerea
Învățământ și cercetare de performanță!
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Centrului pentru Cooperări Internaționale al
UBB și cu avizul Consiliului Științific.
O parte distinctă a ceremoniei a
fost dedicată Institutului STAR-UBB și
componentelor sale. Au fost salutați și felicitați
membrii prezenți în sală din cele două ramuri
principale ale STAR-UBB: Colegiul Virtual
de Excelenţă “Next Generation” (reunind
studenții câștigători ai Burselor de Excelenţă/
Performanță derulate prin Consiliul Ştiinţific
al UBB în cadrul unui Colegiu Invizibil de
Excelenţă în Cercetare Mentorată/CIECM,
studenţi ai Colegiului Studenţesc de
Performanţă Academică/CSPA, deținători
ai UBB Postdoctoral Fellowships, deținători
ai Granturilor pentru Tineri Cercetători
UBB / UBB Young Fellowships) și respectiv
Colegiul Virtual de Excelenţă Academica
(reunind câștigătorii Premiilor Anuale de
Excelență în Cercetare/Didactică, mentorii
studenţilor din Colegiul Invizibil de Excelenţă
în Cercetare Mentorată/CIECM, deținătorii
de granturi de excelență UBB Advanced
Fellowships interne UBB și internaționale).
S-a salutat constituirea rețelei de aparatură
competitivă internaţională UBB sub egida
Institutului, ca și rețeaua de 16 Unități de
Cercetare-Dezvoltare-Inovare ale UBB
grupate sub egida de „excelență” sub cupola
STAR-UBB ca element cheie de infrastructură
distribuită. Aceste 16 Unități au fost de
altfel premiate în cadrul ceremoniei:
Institutul de Cercetări Interdisciplinare în
Bio-Nano-Științe (director: Dr. S. Şimon),
Institutul Internațional de Studii Avansate
în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată
(director: Dr. A. Dobrean), Institutul de
Cercetări Europene (director: Dr. N. Păun),
Institutul de Cercetări Ioan Lupaș (director:
Dr. I. Chirilă), Institutul de Fizică Ioan Ursu
(director: Dr. A. Pop), Centrul de Biologie
Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse (3B)
(director: Dr. Keresztes Lujza), Centrul de
Cercetare Analiză Aplicată (director: Dr.
R. Precup), Centrul de Cercetări Geologice
Integrate (director: Dr. S. Filipescu), Centrul
de Cercetare În Administrația Publică
(director: Dr. R. Antonie), Centrul de

Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice
Asistate de Calculator (director: Dr. Ş.
Agachi), Centrul de Cercetări În Informatică
Economică (director: Dr. G. Silaghi), Centrul
de Chimie Supramoleculară Organică și
Organometalică (director: Dr. C. Silvestru),
Centrul de Filosofie Aplicată (director:
Dr. K. Veress), Centrul de Heterochimie
Fundamentală și Aplicată /METALOMICA
(director: Dr. L. Silaghi-Dumitrescu), Centrul
de Studiere a Populației (director: Dr. I.
Bolovan), Centru Phantasma (director: Dr. C.
Braga).
Un ultim grup de premii a fost acordat
entităților-suport care au contribuit din
punct de vedere administrativ la derularea
activităților de cercetare și la implementarea
măsurilor de reformă internă pe aceste
aspecte: Consiliul Științific al UBB și
conducerea acestuia (președinte Conf. Dr
Radu Silaghi-Dumitrescu, vicepreședinți Prof.
Dr. Dacian Dragos, Prof. Dr. Zoltán Neda,
Prof. Dr. Alexander Baumgarten), Centrul
pentru Managementul Cercetării Științifice,
Consiliul de Etică al UBB, setul de reviste
Studia Universitatis Babeş-Bolyai (prin
Editorul In-Chief) și conducerea Colegiului
Studenţesc de Performaţă Academică al
UBB.
Se speră, desigur, la o reeditare în condiții
similare sau mai bune anul viitor, în spiritul
motto-ului STAR-UBB: „Tradiţie şi Excelenţă
– Per Aspera Ad Astra!”.
În 20 decembrie, Corul și Orchestra
Simfonică ale Filarmonicii de Stat
„Transilvania” au susținut un Concertul
simfonic extraordinar, cu o tematică
specifică perioadei sărbătorilor de iarnă.
La evenimentul organizat de conducerea
Universității Babeș-Bolyai au participat
Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul
UBB, Pr. Prof. Ioan Chirilă, Președintele
Senatului, prorectori, cadre didactice și
personal administrativ din universitatea
noastră.
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Iași - Capitala Renașterii Naționale
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași a fost gazda Ședinței Festive a
Academiei Române, un eveniment din cadrul
manifestărilor „Iași, Capitala Renaşterii
Naţionale”. Aceasta a avut loc miercuri, 14
decembrie, în Aula „Mihai Eminescu”. Printre
organizatori se numără UAIC, Departamentul
Centenar din cadrul Guvernului României,
Banca Naţională a României şi Primăria
Municipiului Iaşi.
Evenimentele, care s-au desfășurat în
perioada 14-16 decembrie, sunt dedicate
împlinirii unui secol de când Iaşiul a devenit
capitală de război. Manifestările „Iași,
Capitala Renașterii Naționale” au ca scop
iniţierea unui proces de reevaluare a rolului
istoric jucat de Moldova și de Iași în efortul
comun de renaștere politică și militară a
Statului Român.
„În anii frământați ai Primului Război
Mondial și mai ales în perioada 1916 – 1918
când Iașiul a devenit capitala României,
Universitatea din Iași a jucat un rol de primă
importanță pe scena politică, militară și
culturală a țării. Prin profesorii și studenții ei,
Universitatea din Iași a intrat în dezbaterea
legată de orientarea politicii externe, de
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oportunitatea angajării României alături de
Antantă. A participat la efortul de război,
punând la dispoziția armatei propria resursă
umană și la dispoziția instituțiilor centrale
spațiile de învățământ, în contextul refugiului
la Iași a Familiei Regale, a Parlamentului și a
Guvernului”, a declarat a declarant prof. univ.
dr. Tudorel Toader, rectorul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
De asemenea, acesta a vorbit despre
Unirea din 1918, despre rolul profesorilor
și a studenților în cadrul operațiunii de
mobilizare declanșate în august 1916, precum
și alte operațiuni din spatele frontului. A
menționat modificările din Constituție și
reformele adoptate, precum și crizele sociale
și consecințele acestora. Tudorel Toader a
subliniat rolul universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași și trecutul glorios al acesteia.
Andrei Moraru, consilier prezidențial, a
citit în cadrul Ședinței Festive a Academiei
Române mesajul președintelui României,
Klaus Iohannis, adresat organizatorilor și
participanților la eveniment. Acesta a vorbit
despre cele mai importante momente
istorice din cadrul Primului Război Mondial,
despre sacrificiul ostașilor și solidaritatea
clasei politice, despre renașterea națională
și rolul pe care l-a jucat orașul Iași în cadrul
acesteia. „Prin modificarea Constituției la 30
iulie 1917, Iașiul este locul de unde izvorăște
o Românie mai dreaptă, după cum este și

locul în care începe procesul de unificare a
regiunilor locuite de români în primăvara
anului 1918”, a citat Andrei Moraru.
Despre rolul orașului Iași și al Moldovei a
vorbit și Irina Alexe, secretar de stat: „După
grele înfrângeri suferite de armata română,
pentru a evita dezastrul, regele și guvernul
său au continuat evacuarea instituțiilor
statului în Moldova. Iașiul a devenit astfel
capitala de război a Regatului României. Ca
de multe ori în istoria sa, Moldovei îi revenea
încă o dată sarcina de a transforma gustul
amar al înfrângerii în dorința de răzbunare,
de a-i convinge pe români că, deși lupta era
pierdută, aveau încă de câștigat un război”.
Irina Alexe a parcurs mai multe evenimente
istorice care au condus la Marea Unire din
1918. Domnia sa a menționat că Centenarul
Primului Război Mondial și al Marii Uniri
trebuie să fie înainte de toate un adevărat
salt în modernitate al României.
„Iașiul a fost nu doar un loc al refugiului,
Iașiul a fost locul așa numitului miracol al
anului 1918, o adevărată capitală a renașterii
naționale. Momentul decembrie 1916 ne
spune o poveste despre disperare, speranță
și victorie pe care trebuie să o auzim din când
în când pentru a nu uita lucrurile cu adevărat
importante”, a afirmat Florin Daniei Șandru,
coordonatorul departamentului Centenar.
Acesta a vorbit despre transformarea
românilor din învinși în învingători și despre

cel mai important mod de a onora eroii – de
a da sens jertfei și trudei lor. Florin Daniei
Șandru a subliniat și problemele cu care
se confruntă România de astăzi: problema
infrastructurii, a spitalelor, a cercetării și a
sistemului educațional.
După mesajele transmise de autorități,
a urmat partea a doua a evenimentului din
cadrul manifestărilor „Iași, Capitala Renaşterii
Naţionale”, și anume lecția de istorie propriu
zisă. Aceasta a fost deschisă de acad. Dan
Berindei, preşedinte de onoare al Secţiei
de Ştiinţe Istorice şi Arheologie și Membru
titular al Academiei Române. Ulterior a luat
cuvântul acad. Mugur Isărescu, guvernatorul
BNR, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop,
rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj,
și acad. Alexandru Zub, directorul Institutului
de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi.
În cadrul aceleiași suite de manifestări
a avut loc vernisajul expoziției „BNR în
timpul Marelui Război”, organizată de
BNR, demonstrații ale asociației „Tradiția
Militară” și proiecţia filmului documentar
,,Iaşi, Capitală de Război”. De asemenea,
publicul a putut vizita în Gara Iași Trenul
Regal. Principesa Margareta și principele
Radu au ajuns la Iași cu Trenul Regal vineri la
ora 13:56.
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Titlul de Doctor Honoris Causa, decernat profesorului emerit Jean
PRADEL, Universitatea din Poitiers
Jean PRADEL, profesor emerit al Facultății
de Drept din cadrul Universității Poitiers, a
primit, la propunerea Facultății de Drept
a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cea
mai înaltă distincție, titlul de Doctor Honoris
Causa. Ceremonia de acordare a titlului a
avut loc vineri, 16 decembrie 2016.
„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din
Iași are onoarea de a omagia pe una dintre
personalitățile marcante din domeniul juridic
ale timpului nostru. Valoarea incontestabilă,
atestată pe plan internațional, este
evidențiată, dincolo de prodigioasa activitate
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în sfera dreptului penal, și prin deținerea a
încă două titluri de Doctor Honoris Causa
(Universitatea Neuchâtel, noiembrie 1995
și Universitatea Fribourg, noiembrie 2001)”,
a menționat în cadrul ceremoniei, rectorul
Universității, prof.univ.dr. Tudorel Toader.
Înmânând diploma onorifică, rectorul
Tudorel Toader a adăugat că „Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi conferă titlul
de Doctor Honoris Causa domnului profesor
Jean PRADEL, ca recunoaştere a excelenţei
activităţii sale academice şi pentru aprecierea
contribuţiei sale originale la prestigiul şi

dezvoltarea dreptului penal şi a ştiinţelor
penale.”
La acceptarea titlului, profesorul Jean
Pradel a rostit un mesaj de mulțumire
în limba română. „Cunoșteam dinainte
facultatea pentru reputația sa”, a adăugat
profesorul Pradel, „așa cum cunoșteam
dinainte și regiunea pentru descoperirile sale
arheologice foarte bogate. Este o onoare
deosebită pentru mine. Iubesc România, am
venit aici de cel puțin zece ori, mai ales în
misiuni la Cluj și la București. Sunt profund
fericit că sunt printre voi, prieteni români
și să primesc, în plus, cea mai importantă
distincție universitară care există în lume.”
Născut la 29 octombrie 1933 în
Châtellerault, Franța, profesorul Jean
PRADEL se bucură de o vastă notorietate în
spațiul academic românesc și internațional

în ceea ce privește Dreptul penal.
În 1953 a absolvit Facultatea de Drept a
Universității din Poitiers (Franța), în 1954 a
obținut diploma în Drept privat, în 1956 în
Istoria Dreptului, în 1961 în Drept public, iar
în 1960 titlul de doctor în Drept.
Și-a început cariera în 1957, ca avocat
stagiar la Curtea de Apel din Poitiers, apoi
a fost magistrat la Brest (Franța), procuror
militar în Algeria, judecător în Bressuire
(Franța) și din 1963 la Poitiers.
Jean PRADEL s-a afirmat pe plan
internațional mai ales prin lucrările sale
științifice, dar și datorită numeroaselor
poziții ocupate de-a lungul timpului, prin
care a contribuit la evoluția dreptului penal
în Franța și nu numai. A făcut parte din
numeroase comisii ale Ministerului Justiției,
a fost președintele Asociației franceze de
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drept penal, vicepreședintele Fundației
internaționale penale și penitenciare,
actualmente membru cu drept de vot al
acesteia.
Profesorul Jean PRADEL a participat, la
solicitarea Uniunii Europene, la elaborarea
Codului penal și Codului de procedură
penală din Estonia. De asemenea, a fost
consultant pe probleme de legislație
comparată la Organizația Națiunilor Unite
(din 1997) și președintele Societății generale
a penitenciarelor (din anul 1999). Timp de 20
de ani a fost membru al Consiliului Facultății
de Drept din Poitiers, director al Institutului
de studii judiciare (1975-1976) și din 1977
director al Institutului de științe criminalistice
din cadrul acestei facultăți, membru al
Consiliului științific al Universității din
Potiers (1985-1991), membru al Consiliului
Național al Universităților (1986-1997),
expert internațional pentru noul Cod penal
românesc (2006) etc.
Profesorul Jean PRADEL este Doctor
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Honoris Causa al Universității din Neuchâtel
(1995) și al Universității Fribourg (2001) din
Elveția.
Comisia de întocmire a Laudatio pentru
acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
al Universității „Alexandru Ioan Cuza” a fost
formată din:
• Președinte – Prof. univ. dr. Tudorel
TOADER,
Rectorul
Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Membri:
• Prof. univ. dr. Jean – Christophe SAINT
– PAU – Decanul Facultății de Drept,
Universitatea Bordeaux, Franța;
• Prof. univ. dr. Augustin LAZĂR – Procuror
general al României și profesor la
Facultatea de Drept, Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia;
• Prof.univ. dr. Cristina ROTARU – Judecător
la Înalta Curte de Casație și Justiție și
profesor la Universitatea din București;
• Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU –
Universitatea Ecologică din București.

EVENIMENT EDITORIAL:
A apărut volumul Despre limbă, cultură, teatru, de Mihai Eminescu

Ediţie alcătuită de regretatul profesor
Dumitru Irimia, antologia Despre limbă,
cultură, teatru reuneşte articole şi însemnări
aparţinînd lui Mihai Eminescu referitoare
la specificitatea faptelor de cultură, cu
accent deosebit pe cele aparţinând culturii
româneşti. Textele au fost selectate şi
ordonate de profesorul Dumitru Irimia în
funcţie de coordonatele definitorii ale unui
posibil sistem de gândire eminescian asupra
actului cultural.
Eminescu nu a construit un sistem estetic
şi nici unul lingvistic. Ne-a lăsat, însă, axele
centrale ale acestora, la fel de valoroase. Ele
conturează imaginea unui gânditor obsedat
de toate problemele vremii sale, pe care le-a

abordat, le-a dezvoltat, uneori cu o forţă
intelectuală cu totul deosebită, pe planuri
largi, în profunzime, cu forţa convingerii, cu
claritatea înţelegerii. (Dumitru Irimia)
Volumul, apărut la Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost îngrijit
de Mihaela Anițului și realizat în cadrul
Programului de cercetare al Memorialului
Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai
Eminescu.
Cuprinsul cărții este împărțit în arii
tematice:
• Despre limbă: Limba e stăpâna noastră,
Limbă şi naţionalitate, Caracterul naţional,
Despre locuţiuni, Unitatea limbii şi poporului
român, Identitatea de origine şi limbă,
Unitatea limbii, Limbă şi cultură, Dezvoltarea
limbii, Cultura străină şi literatura naţională,
Dialectele italice şi etimologismul, Limba
Italiei şi limba română, Consistenţa unei limbi;
Foiletonul nostru literar; Cărţile bisericeşti;
Despre vechea literatură românească;
Biserica şi unitatea limbii şi poporului; În
contra purificării limbei; Monumente: Ioan
Eliad, Eliade Rădulescu, I. C. Maxim; Românii
din Moravia; Foaie literară; Naţionali şi
cosmopoliţi;
• Despre cultură: Despre creativitate
Cugetări imposibile; Despre fantazie;
Fantazia tinerilor; Persoana creatorului;
Biografia unui geniu; Educaţiune şi cultură;
Despre cultură; Despre civilizaţie; Literatură
populară. Palavre, anecdote, taclale ş.a.;
Pentru comedia cea de obşte; Despre moft
la români; Estetic şi sacru; Dumnezeul păcii
şi al luminii; Literatură din Botoşani;
www.universitaria.ase.ro
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• Despre teatru: Teatru de vară. Actorii
tineri; Serate teatrale în grădina primăriei;
Despre direcţiunea teatrului; Teatru evreiesc;
Teatru românesc în Lugoş; Teatru N. Gogol,
Revizorul; Scandal.
• Însemnări: Despre limbă; Despre
creativitate, literatură, creaţie dramatică;
Despre arta actorului
Dumitru Irimia (1939 - 2009), editorul
prezentului volum, a fost o mare personalitate
a lingvisticii româneşti, cunoscut de întregi
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generaţii de specialişti şi de studenţi pentru
lucrările sale fundamentale de stilistică
funcţională, stilistică literară (în special
studii consacrate operei eminesciene) şi
gramatică. Profesor de Stilistică, Poetică,
Teoria limbii, Lingvistică românească
(Sintaxă), Poetica eminesciană al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A inițiat și
organizat manifestări ştiinţifice cu caracter
naţional şi internaţional (Colocviul Naţional
Studenţesc „Mihai Eminescu” – 35 de ediții,
Colocviul Naţional de Lingvistică, Poetică,
Stilistică, Conferinţa Naţională de Filologie
„Limba română azi”, Congresul al V-lea al
Filologilor Români, Colocviul Internaţional

„Mihai Eminescu” de la Veneția etc.). A
iniţiat şi coordonat colectivul de realizare
a Dicţionarului limbajului poetic eminescian,
8 volume (3963 p.) (Concordanţele poeziilor
antume, Semne şi sensuri poetice. I. Arte,
II. Elemente primordiale, şi Concordanţele
poeziilor postume), odată cu înfiinţarea
Catedrei Eminescu la Facultatea de Litere
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi. De asemeni, a coordonat proiectul
de cercetare „Studii despre Eminescu”, la
Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”
din Ipoteşti – Botoşani. Cărţi publicate
(selectiv): Limbajul poetic eminescian,
1979 (teza de doctorat); Curs de lingvistică

generală, 1986; Structura stilistică a limbii
române contemporane, 1986; Introducere în
stilistică, 1999; Dicţionarul limbajului poetic
eminescian, 2002 (coordonator); Dicţionarul
limbajului poetic eminescian: Semne şi
sensuri poetice, 2 vol., 2005; Gramatica limbii
române, Iaşi, 2008. Începând cu anul 2013,
Editura Universității „Alexandru ioan Cuza”
din Iași i-a dedicat lingvistului ieșean o serie
de autor în care au apărut până acum două
volume, Limbajul poetic eminescian și Studii
eminesciene.
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Rectorul ASE, laureat al Academiei Române

Management interactiv în folosul comunităţii universitare

Institutul Național de Cercetări Economice, „Costin C. Kirițescu” din cadrul Academiei
Române a conferit Medalia „Centenar Pierre Werner” Rectorului ASE, prof.univ.dr. Nicolae
Istudor, în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea învățământului superior şi
a cercetării academice, a eforturilor susţinute pentru promovarea valorilor culturii naţionale
în spiritul wernerian al compatibilizării şi consensului european şi mondial. Decernarea acestui
premiu a avut loc cu ocazia celei de-a 4-a ediţii a Conferinţei internaţionale „Cercetarea
ştiinţifică economică – Abordări teoretice, empirice şi practice” – ESPERA 2016, desfăşurată la
Bucureşti în perioada 15-16 decembrie 2016, conferinţă la care prof.univ.dr. Nicolae Istudor
a fost keynote speaker.

În cursul lunii decembrie a.c., conducerea ASE a desfășurat tradiționalele întâlniri de lucru
semestriale cu studenţii şi cadrele didactice pentru a afla opiniile acestora privind bunul
mers al universității, al activităţilor didactice şi administrative în care sunt implicaţi. Într-un
spirit deschis și transparent, membrii Biroului Consiliului de Administraţie al ASE, împreună
cu partenerii lor de dialog au discutat despre procesul de învăţământ, facilităţi studenţeşti,
aspecte tehnico-administrative etc., analizând pe loc propunerile şi recomandările celor
prezenţi pentru a identifica modalităţi de optimizare a activităţii în folosul comunităţii
universitare a ASE. Aceste întâlniri semestriale au coincis cu sfârşitul primelor nouă luni de
mandat al actualei echipe manageriale - bun prilej de realizare a bilanţului activităţii de până
acum, dar și de armonizare a planului managerial cu dezideratele comunităţii și de identificare
a noi direcţii și modalități de lucru pentru perioada următoare.

Foto: Academia Română premiază excelența cercetării științifice de la ASE

Foto: Dialoguri constructive între echipa managerială a ASE și membrii comunității academice
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Mesaj de Sărbători

Vremea sărbătorilor de iarnă în ASE
Luna decembrie este în mod firesc perioada
unor evenimente speciale care anticipează
spiritul Crăciunului şi al sărbătorilor de iarnă.
Cu acest prilej, au fost organizate o serie de
manifestări şi momente artistice specifice
bucuriei și atmosferei de Crăciun, apreciate
de membrii comunității academice și invitații
lor. Încă de la începutul lunii, toate clădirile au
fost decorate cu tradiționalii brazi de Crăciun,
oferiți cu drag de Consiliul de Administrație.
Manifestarea de suflet a fost concertul de
debut al Corului studențesc al ASE, proaspăt
constituit. Imnul Gaudeamus și colinde
românești și internaționale au răsunat prin
vocile tinerești ale studenților economiști în
cadrul şedinţei Senatului Universitar din 14
decembrie a.c..
În aceeaşi zi, în Aula Magna, KPMG
România şi Facultatea de Marketing au
oferit comunității universitare plăcerea unei
seri culturale deosebite la concertul susţinut
de Alexandru Andrieş şi invitaţii săi, Ioana
Mîntulescu şi Sorin Romanescu.

Foto: Corul ASE la primul său concert
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În perioada 14-23 decembrie, Uniunea
Studenţilor Academiei de Studii Economice
din Bucureşti (USASE) a organizat
tradiționalul „Târg Handmade de Crăciun”,
unde studenţii talentaţi ai ASE şi-au expus
și vândut creaţiile proprii la standurile special
amenajate, dovedindu-şi calităţile artistice şi
antreprenoriale. În aceeași perioadă, USASE
a desfășurat o emoționantă campanie de
strângere de fonduri, oferind la schimb
produse pregătite de studenţi, pentru a
ajuta câțiva colegi defavorizați social să aibă
sărbătorile un pic mai fericite.

Dragi colegi din Consorţiul Universitaria,
Comunitatea universitară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti vă doreşte un An
Nou 2017 cu sănătate, prosperitate şi cu multe realizări împreună în slujba învăţământului
superior din România!
Sărbători fericite și La Mulți Ani!
Cu drag,
Prof.univ.dr. Nicolae Istudor,
Rector ASE

Foto: Concert Alexandru Andrieş în Aula Magna
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Universitatea de Vest din Timișoara a premiat excelența.
Gala Premiilor UVT, la ediția a II-a

Consecventă
tradiției
sale
de
recunoaștere a valorilor și performanțelor
academice, UVT își reconfirmă, și în acest an,
calitatea de reper pentru societatea locală,
regională și națională în ceea ce privește
aprecierea eforturilor depuse de membrii
săi la dezvoltarea comunității academice și
la realizarea misiunii Universității de Vest
din Timișoara. În acest context, instituția a
organizat a doua ediție a Galei Premiilor UVT.
Evenimentul și-a propus să continue
premierea excelenței, marcând o nouă
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etapă în recunoașterea performanțelor
academice. Gala a avut loc în seara zilei de 6
decembrie, fiind găzduită de Opera Română
din Timișoara.
Premiile reflectă rezultatele deosebite
obținute de membrii comunității academice a
UVT pe tărâmul științelor, artelor și sportului,
precum și serviciile aduse universității de
alte persoane sau instituții. Astfel, s-au
acordat 10 distincții, dintre care șase sunt
pentru diferite domenii ale științelor, artelor
și sportului, două premii pentru contribuția
la implementarea politicilor Universității
de Vest și două pentru contribuția la
creșterea prestigiului UVT în plan național
și internațional. Acestea poartă numele
unor personalități care au marcat istoria
Universității, contribuind la dezvoltarea
culturii academice în partea de vest a țării.

Felicitări câștigătorilor din acest an:
1. Premiul „Mircea ZĂGĂNESCU” pentru
Științele Naturii
Conf. dr. Mihai Putz
2. Premiul „Mihail GHERMĂNESCU”
pentru Matematică și Informatică
Conf. dr. Gabriel Istrate
3. Premiul „Gabriela COLŢESCU” pentru
Științe Sociale și Politice
Lect. dr. Emanuel Copilaș
4. Premiul „Dumitru MAREŞ” pentru
Drept și Științe Economice
Prof. dr. Mihai Mutașcu
5. Premiul „Eugen TODORAN” pentru
Științe Umaniste
Conf. dr. Cristina Chevereșan
6. Premiul „Cornel BALIŢA” pentru Arte și
Sport
Conf. dr. Adrian Nagel
7. Premiul „Studentul Anului”
Astrid Maria Bolea, Facultatea de Drept
8. Premiul „Ioan CUREA” pentru
Activitatea desfășurată în UVT
Leposava Tornoreanu, Departamentul de
Resurse Umane – UVT
9. Premiul „Sever BOCU” pentru
Implicare Civică și Socială
Simona Neumann, director executiv
al Asociației Timișoara Capitală Culturală
Europeană
10. Premiul „Alumnus”
Vekas Ladislau, absolvent al Facultății
de Fizică, promoția 1968, membru
corespondent al Academiei Române

În contextul în care evenimentul și-a
propus atât celebrarea prezentului și
viitorului, cât și a trecutului, au fost premiați
și profesorii seniori ai Universității care au
susținut prelegeri în cadrul „Conferințelor
Seniorilor” desfășurate de instituție, pentru
aportul lor în creșterea valorii academice,
didactice și de cercetare în comunitate.
„O universitate se clădește cu oameni
valoroși, iar UVT face performanță prin
specialiștii săi. Îi încurajăm să se angajeze
cât mai mult în activitatea lor administrativă,
didactică și de cercetare. În plus, dezvoltăm
la Universitate o cultură organizațională care
să aibă în mijloc principiul muncii în echipă.
Este cheia succesului în orice instituție, cu
atât mai mult într-un context academic, unde
domeniile de activitate sunt dintre cele mai
diverse. O comunitate puternică are obligația
să premieze performanța oamenilor săi”,
a declarat rectorul Universității de Vest din
Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel
Pirtea.
Atmosfera de gală a fost întregită de
către maeștrii de la Facultatea de Muzică și
Teatru a Universității. Momentele muzicale
deosebite din cadrul spectacolului au
acompaniat intervalele în care membrii
comunității academice a UVT și partenerii
instituției au fost premiați pentru activitatea
lor. Programul artistic a fost pus în scenă
în întregime de către studenții și profesorii
Facultății.
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Editura Universității de Vest, la Gaudeamus. Participare în cadrul
Consorțiului Universitaria

Profesori ai UVT, premiați de Academia Română
Așa cum ne-am obișnuit în ultima
perioadă, rezultatele activităților de
cercetare științifică și publicațiile membrilor
comunității academice a Universității de Vest
din Timișoara au atras și în acest an atenția
juriului de premiere al Academiei Române.
Distincțiile au fost acordate în ședința
solemnă a Adunării Generale a Academiei
Române, pentru activități depuse în 2014.
În acest an, printre „premianții” Academiei
s-au numărat și următorii reprezentanți ai
Universității de Vest din Timișoara:
• Cornel Ungureanu,
Lucrarea: V.
Voiculescu. Oglinzi paralele, Premiul
„Titu Maiorescu” – secțiunea Filologie și
Literatura;
• Martin Olaru, coautor alături de
Alexandru Ilieș, Iuliana Baias, Ștefan Baias,
Lucian Blaga, Sorin Buhaş, Aurel Chiriac,
Janeta Ciocan, Mihai Dăncuş, Anca Deac,
Paul Dragoş, Gheorghe Dumitrescu, Ovidiu
Gaceu, Ioan Godea, Maria Gozner, Vasile
Învățământ și cercetare de performanță!
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Grama, Grigore Herman, Nicolaie Hodor,
Peter Hurley, Dorina Camelia Ilieş, Gabriela
Ilieş, Marin Ilieş, Ioana Josan, Grigore
Leşe, Florin Măduţă, Diana Mojolic, Cezar
Morar, Marcu Staşac, Marius Stupariu,
Amalia Sturza, Barbu Ştefănescu, Corina
Tătar, Remus Vârnav, Mihai Vlaicu, Jan A.
Wendt. Lucrarea Crişana-Maramureş. Atlas
geografic al patrimoniului turistic,  Premiul
„Simion Mehedinți“ – secțiunea Științe
Genomice;

În perioada 16-20 noiembrie, Editura
Universității de Vest a participat, în cadrul
Consorțiului Universitaria, la Târgul
Internațional de Carte Gaudeamus, ediția cu
numărul 23.
La standul Editurii Universității de Vest
au avut loc lansări de carte și dezbateri care
s-au bucurat de atenția unui public numeros.
Otilia Hedeşan și Rodica Zafiu au făcut o
incursiune în lumea bănățeană a basmelor,
prezentând volumul Basme din Banat.
Scriitorii Robert Șerban şi Tudor Crețu au
supus atenției publicului cititor volumul
de interviuri La TolceVita.Robert Șerban în
dialog cu Marcel Tolcea.
Editura Universității de Vest s-a bucurat
de prezența la stand a scriitorului anului,
dl. Mircea Mihăieș, care a venit să prezinte
romanul domnului profesor Dan Negrescu
Trilogie imperială.
De asemenea, în ultima zi a târgului
de carte Simona Popescu, Sorina Jecza și
Claudiu Komartin au lansat antologia de
poezie medievală Un ev enorm şi delicat.

Poeți ai veacului de mijloc și ai prerenaşterii
franceze, tălmăciri și glose de Șerban Foarță.
Horia Roman Patapievici a prezentat
Terminologie latină. Ieri. Azi, cea mai recentă
carte a prof.univ. dr. Dan Negrescu.
Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan și-a lansat
volumul Folclorul? Ce facem cu el? Au
vorbit Corina Popa, Cosmina Timoce și Eliana
Popeți.
Un alt eveniment editorial a fost
dezbaterea prilejuită de apariția Ghidului
de bune practici e-learning semnat de conf.
univ. dr. Gabriela Grosseck și lector dr.
Laura Malița.
De asemenea, conf. univ. dr. Dan Lazea a
făcut o introducere în culisele Jocurilor de
putere în Uniunea Europeană de conf. univ.
dr. Corina Turșie.
Editura Universității de Vest s-a bucurat
și de prezența a doi tineri autori: Andrei
Mocuța cu Portret al artistului în absentia.
J.D.Salinger-O monografie și Toma Sava,
Palimpseste. Scurtă istorie a litaraturii
britanice în România.

• Nicolae
Doca,
Gheorghe
Ianoş, Lucrarea: Bazele fizice și chimice ale
fenomenelor de mediu, Premiul „Marin
Drăcea“, secțiunea Științe Agricole și Silvice
Conform Academiei Române, premiile se
acordă oamenilor de știință și litere, artiștilor
români, din țară sau din străinătate, pentru
meritul de a fi contribuit, prin activitatea și
opera lor, la dezvoltarea culturii și științei
românești.
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Material realizat de către DCRP
Direcţia de Comunicare şi Relații Publice a UBB
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