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Lumină din lumina cărții …

RECTOR,
Acad. Prof. dr. Ioan-Aurel POP
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În fiecare primăvară se înnoiește viața, într-un
ciclu peren, venit de departe și mergând spre
departe, iar această primenire ne este adusă
aminte invariabil de sărbătorile de Paști. Ar
trebui să ne primenim și noi, cu toții, ca oameni
și ca universitari, să ne rememorăm menirea,
s-o activizăm, s-o punem la vedere, ca pe-un
giuvaer de preț. Școala noastră superioară se
străduiește de aproape trei decenii să intre pe
un făgaș firesc, românesc și european în același
timp, dar se tot poticnește. Ne amintim constant
primăvara de datoria noastră, ne asumăm câte
un început, dar nu ducem aproape niciodată la
capăt inițiativele, ne împotmolim pe parcurs și
o luăm mereu de la capăt, ca Sisif, cărând fără
rost povara neputinței noastre. Ne asumăm,
din nou, sarcina unei legi a educației (a câta
?), cu gândul să fie mai bine, uitând că, prea
adesea, „mai binele” este inamicul „binelui”.
În școala superioară, din 1990 încoace, am
tot improvizat, am tot schimbat, am tot creat
legi, regulamente, instituții, programe, cursuri,
licențe, masterate, școli doctorale etc., ca întrun dans febril, uitând de așezare, de verificare,
de așteptare, de rânduială. Am creat universități
și școli superioare de variate tipuri, oriunde
au dorit autoritățile locale, ca și cum clădirea
era de ajuns ca să garanteze funcționarea. Am
făcut mii de profesori peste noapte, uitând de
pregătire, de vocație, de dăruire, de pragurile
înalte de odinioară. Am făcut baremuri, am
numărat cu înverșunare studiile, articolele,
capitolele și cărțile, dând certificate de înaltă
competență acolo unde domnea incompetența,
improvizația și provizoratul. Am dat diplome de
licență, de master și de doctor, în cazuri clare
de analfabetism intelectual, le-am dat unor
semidocți, pentru care cunoașterea se ridica
până la piciorul broaștei, iar onestitatea era rara
avis. Am considerat ca fiind cercetare științifică
și creație intelectuală jalnice însăilări, anodine
texte, repetări supărătoare, preluate necritic de
la antecesori. I-am plătit și răsplătit pe toți otova,
uitând de nevoia stimulării calității, de ierarhii

și clasamente, de nocivitatea egalitarismului
vulgar și vulgarizator.
Și iată că acum ne apucăm iar de treabă, adică
de o nouă schimbare, de reformă, de lege. Ne
dorim să fie într-un ceas bun, să devenim mult
mai înțelepți peste noapte, mai responsabili,
mai generoși cu adevărul, cu dreptatea și cu
binele și mai severi cu impostura, cu minciuna și
cu superficialitatea. Romanii spuneau și credeau
în aurea mediocritas, adică în „calea de mijloc
drept cale de aur” și nu în „mediocritatea aurită”,
cum traduc unii – grăbit și superficial – zicerea
latinească. Noi suntem încă în „mediocritate
aurită”, în loc să fim în plin echilibru, să fim pe
calea magistrală a istoriei contemporane și nu
pe căi abătute, spre extreme ademenitoare, dar
primejdioase, neproductive și compromițătoare.
Tot romanii ziceau că nihil homini natura
sine magno labore dat, amintindu-și mereu că

„natura nu dă nimic omului fără mare stăruință”.
Românii, în credința populară, puneau la temelia
oricărui edificiu o jertfă, o povară grea, o muncă
înecată în sudoare, simbolizând pătimirea
întru roadă. Haideți să ne cuprindem „de acest
farmec sfânt”, să intrăm în Săptămâna Patimilor
cu smerenia muncii, ca să putem trăi minunea
Învierii și păși în Săptămâna Luminată senini,
harnici, drepți și buni. Din ne-pătimire nu poate
ieși decât ne-lumină, iar fără lumină suntem
pierduți. De aceea, vă propun să ne luminăm de
noul Ciclu Pascal, să luăm pildă de la Dătătorul
Mântuirii și să dăm și noi semenilor noștri, mai
ales studenților noștri „lumină din lumină” …
De viață copleșiți, din moarte
Ne înălțăm prin har, frumos
Și primenim a lumii soarte
Căci, iată, a-înviat Hristos!
Cluj-Napoca,
29 martie 2017

Acad. Ioan-Aurel Pop
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UBB – o universitate verde
UBB dovedește în mod constant că nu e
doar o universitate preocupată de excelența
academică, fiind implicată din ce în ce mai activ
în problemele comunității și în acțiuni care să îi
consolideze în mod constant statutul de lider și
formator de generații responsabile.
Peste 200 de voluntari la campania de
plantare inițiată de UBB
Peste 200 de voluntari s-au implicat, în luna
martie 2017, în campania Keep it Green!, cea
mai mare campanie de plantare organizată de
Universitatea Babeș-Bolyai în Parcul Sportiv
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Universitar “Prof. dr. Iuliu Haţieganu”.
La evenimentul inițiat de Direcţia Comunicare
şi Relaţii Publice din cadrul Universității BabeșBolyai și susținut, prin sponsorizări, de Banca
Transilvania și Yonder, au participat studenți,
cadre didactice, reprezentanți ai Rectoratului
UBB, jucătorii şi staff-ul echipei de fotbal
Universitatea Cluj, precum şi jucătorii echipei de
handbal Universitatea Cluj, dar și 30 de copii ai
unei grădinițe clujene.
Campania a fost organizată în acord cu
programul „UBB pentru Dezvoltarea Sustenabilă”
(UBB Goes Green), adoptat în cursul acestui an
universitar de UBB și care are ca scop aplicarea

de politici care reduc impactul asupra mediului
înconjurător.
Keep it Green! a vizat plantarea de puieţi pe
o suprafaţă de aproximativ 3 hectare situate în
zona dinspre râul Someş a parcului, precum şi
în zona terenurilor sintetice, cea mai recentă
investiţie realizată în parcul sportiv „Iuliu
Haţieganu”.
Ideea campaniei a avut ca punct de pornire
destinația principală a parcului sportiv universitar
„Prof. dr. Iuliu Hațieganu”, conceput nu doar
ca bază de pregătire sportivă a studenţilor
Universității Babeș-Bolyai, ci şi ca una dintre
cele mai frumoase zone verzi tradiționale ale
municipiului Cluj-Napoca, reprezentând o
structură unică în România.
Reabilitarea parcului prin intermediul
proiectelor finanțate din fonduri structurale l-a

ridicat la cele mai înalte standarde europene
în ceea ce privește dotarea sportivă și
educațională, însă aspectul și calitatea parcului
pot fi mult îmbunătățite prin refacerea zonei
verzi împădurite.
Principalele obiective ale campaniei au vizat,
pe lângă refacerea zonei împădurite din spaţiul
propus, dezvoltarea spiritului civic în rândul
studenților, în ceea ce privește conservarea
mediului înconjurător, consolidarea comunității
UBB, dar şi consolidarea parteneriatelor cu
organizaţiile studențești, consolidarea relației
de parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca,
dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de
afaceri și societatea civilă.
Campania se încadrează în strategia mai
largă de deschidere şi implicare în comunitate
a Universităţii Babeş-Bolyai și completează
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eforturile constante derulate permanent de
UBB pentru ridicarea nivelului de confort al
clujenilor.
UBB goes green
În acelaşi sens, la finalul anului 2016, la nivelul
Universității Babeș-Bolyai s-a decis adoptarea
programului
„UBB
pentru
Dezvoltarea
Sustenabilă” (UBB Goes Green), decizie care
vizează facilitarea procesului de îmbunătățire a
poziționării UBB în ierarhizările internaționale
de profil, dar și implicarea Universității noastre
în mișcarea internațională, mai largă, legată de
dezvoltarea sustenabilă și politici care reduc
impactul antropic asupra mediului înconjurător.
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Totodată, prin UBB Goes Green se va realiza
un cadru general de referință și de derulare a
activităților academice și administrative din
UBB, care va fi coordonat de Institutul STAR-UBB
și va include diverse măsuri operaționalizate,
detaliate și implementate gradual, în funcție de
resursele financiare disponibile.
Printre măsurile minimale care stau la baza
derulării Programului „UBB pentru Dezvoltarea
Sustenabilă” se regăsesc următoarele:
•
Site-ul UBB – înființarea unei pagini de
web dedicate, parte a ubbcluj.ro, numită green.
ubbcluj.ro (pe această pagină se vor publica
majoritatea activităților UBB care vizează
implementarea politicii verzi a UBB)
•
Aplicația managementul cercetării –
introducerea unui buton „green” în aplicația
Managementul Cercetării”, care să permită
semnalizarea prin bifare a activităților (publicații
și conferințe, cel puțin) care au legătură cu
dezvoltarea sustenabilă
•
Administrativ – adoptarea la nivel
administrativ a unei politici de utilizare
economică a resurselor, respectiv de a reduce
amprenta ecologică (ecological footprint) a
UBB și a comunității sale academice, precum și
impactul antropic asupra mediului.
•
Educația ecologică a comunității
academice și ocrotirea naturii prin: introducerea
pe scară mai largă în curriculumul universitar a
activităților legate de dezvoltarea sustenabilă
și protecția mediului și/sau a unor activități
transversale de profil, organizarea și susținerea
evenimentelor cu profil de educație ecologică
organizate în cadrul universității de către UBB

sau în parteneriat cu alte organizații (ex.Noaptea
Privighetorilor în colaborare cu Societatea
Ornitologică Română) și realizarea de activități
comune cu studenții și cadrele didactice/de
cercetare ale UBB, care să implice omunitatea
pentru creșterea gradului de conștientizare cu
privire la aceste aspecte de sustenabilitate.
Aspirația UBB de a se configura într-o
universitate de tip world class, vizibilă
internațional, bine integrată în aria
internațională a educației și cercetării, și
angajamentul de a reduce amprenta ecologică
a Universității Babeș-Bolyai stau la baza
adoptării programului „UBB pentru Dezvoltarea
Sustenabilă” (UBB Goes Green).
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O nouă descoperire științifică pentru cercetătorii UBB

UBB – o universitate în care cercetarea ocupă un loc de cinste
Universitatea Babeș-Bolyai a dovedit
din nou că excelența în cercetare reprezintă
o prioritate strategică. Pozițiile de top în
clasamentele internaționale sunt menținute
prin munca permanentă a cercetătorilor clujeni,
implicați în proiecte de anvergură, atât la nivel
național, cât și internațional. Toată această
activitate este menită să contribuie la creșterea
prestigiului comunității academice românești și
clujene în mod special.
UBB distinsă cu marele premiu la Salonul
Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii
Pro InvenT
Universitatea Babeş-Bolyai a fost distinsă cu
Marele Premiu şi Cupa EUROINVENT, dar și cu
diploma de excelenţă și Cupa Universității de
Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, acordate,
pentru rezultatele tinerilor în domeniul
inventicii, în cadrul celei de-a XV-a ediţii a
Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi
Inventicii Pro Invent, desfăşurat, în perioada
22-24 martie 2017, în Complexul Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca.
Distincțiile au fost acordate pentru inovația
privind „Monitorizarea la distanţă, în timp real,
a pH-ului și temperaturii proceselor chimice
prin intermediul unei aplicații informatice care
Învățământ și cercetare de performanță!
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rulează pe diverse dispozitive (PC, tabletă,
telefon smart)”, prezentată de studenții chimiști
Petrut Henrietta, Szabó Róbert, Rigó Melinda și
studenții informaticieni Kelemen István, Mátyás
Róbert, Kovács Zoltán, Váradi Péter, Vincze
Dávid, Zsebe Ákos, coordonați de conf. dr. ing.
Barabás Réka.
Proiectul s-a bucurat de sprijinul de specialitate
oferit de dr.ing. Barabás László (lector asociat
la UBB și solution architect manager la firma
ACCENTURE) și de sprijinul financiar oferit de
firma CODESPRING SRL.
Cercetătorii Universităţii Babeş-Bolyai au fost
distinşi şi cu Diploma de Excelenţă şi medalia
de aur ProInvent, acestea fiind acordate pentru
cererile de brevet cu titlul „Metodă microanalitică
pentru determinarea multielementală simultană
prin vaporizare electrotermică a probei și
detecție prin spectrometria de emisie optică în
microtorțe de plasmă de mică putere” (autori:
Tiberiu Frențiu, Michaela Ponta, Eugen Darvasi,
Sinziana Butaciu, Sergiu Cadar, Marin Senilă,
Alexandru Mathe, Maria Frențiu, Dorin Petreuș,
Radu Etz și Dorin Şulea), respectiv „Material
compozit pe bază de oxid de grafene destinat
restaurărilor dentare” (autori: Mărioara
Moldovan, Stela Maria Pruneanu, Crina-Anca
Socaci, Marcela-Corina Roșu, Liana Codruța
Saroși, Stanca Cuc și Doina Prodan).

O echipă de cadre didactice și cercetători
ai Universității Babeș-Bolyai a contribuit la
descoperirea unei specii noi de plante în zona
Dobrogei.
Denumirea populară propusă pentru noua
specie este Aerel Dobrogean, în timp ce mediul
științific o va cunoaşte sub denumirea Ferula
mikraskythiana.
Specia este clasificată, conform regulamentului
Uniunii Internaționale a Conservării Naturii

www.universitaria.ase.ro
13

(IUCN), ca specie periclitată, singurele exemplare
(172) fiind localizate în Rezervația Pădurea
Dumbrăveni.
„Descoperirea unei plante noi este o veste
excepțională, mai ales dacă este vorba despre
descoperirea unei specii de statură mare, ca
planta descrisă recent din Dobrogea de cadre
didactice și cercetători ai Universității Babeș–
Bolyai în colaborare cu alți specialiști. Epitetul
specific mikraskythiana se referă la denumirea în
greaca veche a regiunii cunoscute azi sub numele
de Dobrogea: Mikrá Skythia (Μικρὰ Σκυθία),
în română Sciţia Mică”, afirmă conf. univ. dr.
Marko Balint, prorectorul UBB responsabil cu
linia de studii în limba maghiară, extensiile,
relaţia cu universităţile maghiare şi asigurarea
calităţii.
Descoperirea adaugă o nouă specie de
mare valoare patrimoniului natural naţional

Învățământ și cercetare de performanță!
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Cercetător în cadrul UBB – implicat într-un
proiect care a dus la descoperirea unor specii
noi de insecte

și internațional și accentuează importanţa
deosebită a ariilor naturale protejate din
România.

Un reprezentant al Departamentului de
Biologie și Ecologie al Universității Babeș–
Bolyai din Cluj-Napoca a făcut parte din echipa
de cercetare care a descoperit 8 specii noi de
ţânţari.
Descoperirea a fost prezentată recent întrun articol ştiinţific publicat în “Biodiversity
Data Journal” de către biologul finlandez Jukka
Salmela și Kolcsár Levente-Péter, colaboratorul
științific al liniei maghiare a Departamentului de
Biologie și Ecologie al UBB.
Majoritatea
speciilor
descrise
sunt
răspândite în zona nordică a Europei, însă
articolul publicat în Biodiversity Data Journal
prezintă și specii descoperite în Japonia.
Cercetătorii doresc să atragă atenția asupra
faptului ca țânțarii ciupercilor (la fel ca alte
diptere) sunt prea puțin studiaţi pe plan
european.
Una dintre speciile noi a primit denumirea
Sciophila holopaineni, în onoarea lui Tuomas
Holopainen, compozitor, muzician şi fondator
al formației metal simfonic finlandez Nightwish,
dar și mare iubitor de biologie, pe lângă studiile
muzicale având și studii în domeniul biologiei
marine.
Mai multe informații despre proiectul în care
a fost implicat reprezentantul UBB pot fi găsite
la adresa:
http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=11760
www.universitaria.ase.ro
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UBB își păstrează poziția de lider al universităților românești
în clasamentul Webometrics 2017
Universitatea Babeș-Bolyai își păstrează
poziția de lider al universităților românești
în clasamentul Webometrics 2017 (http://
www.webometrics.info/en/Europe/Romania),
ocupând, la nivel mondial, locul 918 din peste
24.000 de instituţii de învăţământ superior
analizate, după ce, în Metarankingul Universitar 2016, elaborat de Ministerul Educației Naționale
și Cercetării Științifice pe baza clasamentelor
internaționale individuale ale universităților în
2016, UBB a fost prima universitate din ţară.
În ceea ce priveşte alte universităţi româneşti
incluse în clasamentul Webometrics 2017,
poziţii importante sunt ocupate de Universitatea
din Bucureşti (locul doi la nivel naţional,
respectiv poziţia 1.065 în lume) şi Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (locul trei la nivel
național, locul 1.196 la nivel mondial).
Clasamentul Webometrics este cel mai incluziv
clasament al instituţiilor de învăţământ superior
din lume, acesta analizând aproximativ 24.000
de instituţii, utilizând pentru ierarhizarea
universităților patru criterii, din care două –
prezenţa și vizibilitatea - se referă la impactul
online, iar celelalte două – transparenţa și
excelenţa - sunt direct legate de calitatea
academică.
În ceea ce privește reflectarea celor patru
criterii în evaluarea și clasarea finală a
Universității Babeș-Bolyai, aceasta vizează:
Învățământ și cercetare de performanță!
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• Prezenţa online (10%) – se referă la numărul
de „pagini” în cadrul domeniului web al UBB
• Vizibilitatea online (50%) – se referă la
numărul de legături externe către domeniul
web al UBB
• Transparenţă/Deschidere (10%) – se referă la
citările aduse de profilurile individuale asociate
instituțional cu domeniul web al UBB (bazate pe
citările Google Scolar)
• Excelenţă (30%) – numărul de lucrări
ştiinţifice aflate printre cele mai citate 10% din
26 de domenii ale ştiinţei (bazat pe publicaţiile
SCOPUS/Scimago)
Clasamentul Webometrics este, conform
metodologiei de elaborare, cel mai amplu
clasament academic al instituţiilor de învăţământ
superior, fiind realizat semestrial, începând din
anul 2004.
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Articol revoluționar publicat de cercetători de la
Universitatea din București în jurnalul
Scientific Reports editat de Nature
Articolul “Long-term ground deformation
patterns of Bucharest using multi-temporal
insar and multivariate dynamic analyses: A
possible transpressional system?”, publicat în
martie 2017 în revista Scientific Reports de către
o echipă multidisciplinară coordonată de prof.
dr. Iuliana Armaș de la Facultatea de Geografie a
Universității din București, este prima cercetare
pe plan mondial care demonstrează existența
unei memorii de lungă durată care guvernează
evoluția suprafeței terestre. Analizele s-au
desfășurat pe arealele test atent selecționate
la nivelul orașului București de profesor Armaș
Iuliana pe baza interpretărilor geomorfologice,
și a cercetării diacronice a hărților istorice de
către asist. dr. Popovici Diana.
Cercetarea s-a bazat pe un complex de tehnici
de interferometrie satelitară, validate prin
măsurători GNSS și de nivelment. Rezultatele
au fost coroborate cu cele obținute din analize
geologice și geomorfologice, dar și prin aplicarea
cartografiei istorice.
Analiza imaginilor satelitare SAR (radar cu
apertură sintetică) se pretează cel mai bine
în identificarea arealelor care rămân stabile
în timp pentru semnalul radar, din care se pot
determina deplasări ale obiectelor terestre
de ordinul milimetrilor. Procesarea și analiza
datelor satelitare la nivelul orașului prin tehnici
Învățământ și cercetare de performanță!
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de interferometrie multi-temporale (InSAR) s-a
efectuat in România de către doctorand ing.
geodez Gheorghe Mihaela și SUA cu sprijinul dr.
ing. Necșoiu Marius, expert în interferometrie
radar la Southwest Research Institute® (SwRI®).
În cadrul acestui studiu s-au aplicat două tehnici
InSAR, ale căror rezultate au fost comparate:
Metoda Țintelor Peristente (PSI) și Small
BAseline Subset (SBAS), ca având capacitatea de
a evidenția informații diferite legate de mișcarea
suprafeței terestre.
Metoda Țintelor Peristente are ca scop analiza
reflectorilor discreți. Rezultatele obținute sunt
relevante pentru măsurarea deplasărilor liniare
și determinarea cu precizie a altitudinii țintelor
locale, caracterizate de obicei de coerență mare
în imagini.
Small BAseline Subset (SBAS) este dedicată
analizei țintelor distribuite uniform. Rezultatele
acestei tehnici seamănă cu cele obținute în
interferometria diferențială clasică, deoarece,
la fel ca aceasta, SBAS exploatează distribuția
spațială a coerenței, și nu exploatează țintele
individuale, precum PS. De asemenea, spre
deosebire de PS, tehnica SBAS aplică modele
cubice sau quadratice pentru calcularea
deplasărilor, nefiind limitată doar la modelul
liniar.
Pe baza rezultatelor SBAS, mathematician dr.

Mendes Diana, de la Department of Quantitative
Methods for Management and Economics, ISCTE
Business School, ISCTE-IUL, Lisabona, Portugalia,
a aplicat o baterie de modele și metode liniare
și neliniare pe arealele test selecționate.
Exponenții Hurst și Lyapunov au fost calculați
cu diferite metode (pentru puține date, pentru
date originare, pentru date regularizate etc.),
indicând complexitate și memorii de lungă
durată în dinamica suprafeței terestre. Analiza
seriilor de timp a evidențiat traiectorii impuse
de atractori, presupuși în acest caz ca fiind de
natură tectonică.
Raportate la perioade îndelungate de timp,
rezultatele InSAR obținute la nivelul întregului
oraș sugerează existența a trei domenii de înălțare
cvasi-paralele, orientate NV-SE, delimitate
de două coridoare de subsidență. Domeniul
principal de înălțare coincide cu interfluviul
dintre râurile Dâmbovița și Colentina. Este
important de notat faptul că cele mai multe clădiri
catalogate ca având clasa de risc seismic I, II și III,
dar și majoritatea clădirilor prăbușite în timpul
cutremurului din 1977, se află în acest domeniu
de înălțare. Analiza deformărilor este complicată
de substratul geologic al Bucureștiului, care este
alcătuit din roci plastice sau neconsolidate,

sau deformări, prin dezvoltarea de fracturi sau
fisuri. O metodă geologică clasică a fost aplicată
într-un mod neconvențional de vulcanologul
și specialistul în dezvoltare sustenabilă Popa
Răzvan-Gabriel, doctorand la ETH Zurich:
măsurarea azimutului discontinuităților care pot
fi urmate în cel puțin două plane structurale.
Distribuția fisurilor în structurile construite
de om indică acțiunea unor stresuri disociate,
care pot fi induse de un câmp de forțe orientat
NV-SE. Rezumând, se pare că există o legătură
între domeniul de înălțare NV-SE și localizarea
clădirilor a căror structură este compromisă sau
afectată. Bucureștiul este situat la doar 40 km
vest de Falia Intra-Moesică, și este posibil ca
orașul să fie construit pe o secțiune periferică a
sistemului de falii. Mișcări diferențiale (la viteze
diferite) ale faliilor principale sau ale celor de
sprijin, pot crea câmpuri transpresionale care au
ca efect înălțarea generală a sectorului afectat.
Concluzionând, rezultatele acestui studiu arată
că intervenția antropică, oricât de brutală, nu
poate înlocui semnalul atractorilor majori în
evoluția suprafeței terestre, iar poziționarea
Bucureștiului pe un sistem transpresional activ
ar avea consecințe geodinamice semnificative.

care nu rețin cu ușurință urme care să ateste
potențiale mișcări sau deformări. Pentru a depăși
această problemă, ipoteza de lucru a presupus
că structurile (clădirile) înalte cu fundații adânci
sunt mai bine cuplate cu substratul geologic și ar
fi afectate de aceleași forțe. Aceste clădiri însă,
au posibilitatea de a înregistra potențiale mișcări
www.universitaria.ase.ro
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Facultățile Universității din București își deschid
Studenții Universității din București,
medaliați cu aur, argint și bronz la olimpiada SEEMOUS 2017
Studenții Facultății de Matematică și
Informatică a Universității din București au
obținut o performanță remarcabilă la Olimpiada
de Matematică din Macedonia, organizată de
Societatea de Matematică a Europei de Sud-Est,
în perioada 28 februarie – 5 martie 2017.
Echipa Universității din București, coordonată
de conf. univ. Cornel Băețică și lector Gabriel
Mincu, a fost compusă din 4 studenți, aflați în
anul I sau II de studii, la Facultatea de Matematică
și Informatică, care au obținut 4 medalii în cadrul
celei de-a XI-a ediție SEEMOUS:
•
Andrei Comăneci – medalie de aur;
•
Evgnosia-Alexandra Kelesidis – medalie
de argint;
•
Andreea Maria Popa – medalie de argint;
•
Daniel Bănaru – medalie de bronz;
La ediția SEEMOUS din acest an s-au înscris
în competiție 84 de studenţi din 18 universităţi
din țări precum: Bulgaria, Grecia, Turkmenistan,
Argentina şi România.
Pentru Facultatea de Matematică și
Informatică, participarea la această olimpiadă
reprezintă o tradiție, studenții manifestânduși interesul pentru această competiție încă din
anul 2009.
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Anul 2016 a fost, de asemenea, unul reușit
pentru reprezentanții Facultății de Matematică
și Informatică, aceștia obținând o medalie de
aur, trei medalii de argint și una de bronz.
Lansată în 2007, SEEMOUS este cunoscută,
pe de o parte, ca olimpiadă dedicată
matematicienilor talentați și pasionați de acest
domeniu. Pe de altă parte, competiția reprezintă
și o oportunitate de a crea o rețea de studenți
matematicieni, dar și de parteneriate între
instituţiile participante.

porțile viitorilor studenți
În perioada martie – mai 2017, Universitatea

București, facultățile organizează prezentări

din București îi invită la Zilele Porților Deschise pe

ale programelor de licență și master pentru

toți liceenii care se pregătesc pentru admiterea

diversele specializări, cursuri deschise, vizite

la facultate.

ghidate în sălile de curs, în sălile de lectură și

În cadrul evenimentului, elevii vor avea ocazia

în laboratoarele facultăților, discuţii cu cadrele

de a se informa cu privire la oferta educațională

didactice, studenţii și masteranzii facultăților,

a facultăților Universității din București pentru

expoziții, conferințe și ateliere pe diferite

anul 2017 – 2018. Le vor răspunde întrebărilor

tematici.

profesorii și consilierii prezenți în cadrul
evenimentelor.

În

paralel,

specialiștii

Departamentului

de Consiliere și Orientare pentru Carieră al

Pentru a oferi liceenilor o imagine completă

Universității din București vor organiza întâlniri

asupra vieții de student a Universității din

cu elevii de liceu. Astfel, în perioada martie –

www.universitaria.ase.ro
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aprilie 2017, în cadrul întâlnirilor realizate în
sala de Protocol, cantina M. Kogălniceanu, a
Facultății de Drept (Bd. M. Kogălniceanu, nr. 3646), consilierii în carieră vor încerca să vină în
sprjinul elevilor cu informații care să îi ajute în
alegerea programelor de studii.

sunt programate între 3 - 5 aprilie 2017 , la

2017, la Facultatea de Geologie și Geofizică în

se vor desfășura în data de 11 mai 2017, iar la

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

intervalul 10 - 14 aprilie 2017, la Facultatea de

Facultatea de Științe Politice între 22 – 28 mai

între 3 - 7 aprilie 2017, iar la Facultatea de

Istorie: 24 - 28 aprilie 2017, la Facultatea de

2017.

Administrație și Afaceri între 4 – 6 aprilie 2017 .

Limbi și Literaturi Străine în perioada 2 - 6 mai

Zilele Porților Deschise la Facultatea de
Teologie Baptistă vor avea loc între 3 – 8 aprilie
2017, la Facultatea de Biologie între 5 - 7 aprilie

2017.
La

Detalii

despre

admiterea

la

facultățile

Universității din București pot fi găsite pe site-ul
Facultatea

de

Teologie

Ortodoxă

http://admitere.unibuc.ro/.

„Justinian Patriarhul” Zilele Porților Deschise

Elevii de liceu au acces liber la toate activitățile
organizate de facultăți.
Facultatea de Fizică organizează Zilele Porților
Deschise în perioada 10 martie - 2 iunie 2017, în
intervalul orar 10:00 - 14:00.
La Facultatea de Chimie Zilele Porților Deschise
se vor desfășura între 27 - 31 martie 2017.
Perioada în care sunt programate evenimentele
Zilele Porților Deschise la Facultatea de
Psihologie și Științele Educației este 27 - 31
martie 2017.
La Facultatea de Geografie și Facultatea
de Matematică și Informatică Zilele Porților
Deschise vor avea loc începând cu data de 23
martie 2017.
Facultatea de Teologie Romano – Catolică
organizează Zilele Porților Deschise în data de 28
martie 2017, între orele 09:00-18:00.
Facultatea

de

Jurnalism

și

Științele

Comunicării organizează Zilele Porților Deschise
în perioada 1 – 14 aprilie 2017, Facultatea de
Drept între 3 – 7 aprilie 2017, iar Facultatea de
Filozofie în perioada 3 - 7 aprilie 2017 și 08-12
mai 2017.
La Facultatea de Litere Zilele Porților Deschise
Învățământ și cercetare de performanță!
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Academia de Studii Economice din București este
în top 301-350 din lume, conform QS World University Rankings 2017

Consolidarea cooperării dintre
Academia de Studii Economice din București și
universităţi de renume din Franţa

Academia de Studii Economice din București

universităților pe domenii și subdomenii de

În perioada 5-10 martie 2017, o delegaţie a

În data de 7 martie a.c., Rectorul ASE,

este în top 301-350 din lume în subdomeniul

studiu și includerea subdomeniului Economie și

ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor,

prof. univ. dr. Nicolae Istudor şi Preşedintele

Economie și Econometrie, conform prestigiosului

Econometrie în clasament.

Rector, şi prof. univ. dr. Constantin Marius

CNAM Paris, dl. Oliver Faro, au semnat la

clasament QS World University Rankings

QS World University Rankings este un

Profiroiu, Prorectorul responsabil cu relaţiile

Paris Acordul de parteneriat strategic între  ASE

2017. Potrivit aceluiași clasament, ASE este pe

clasament anual, care cuprinde în 2017 peste

internaţionale, au efectuat o vizită în Franţa în

şi Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din

locul I la nivel național în subdomeniile Economie

900 de universități din mai mult de 80 de

scopul consolidării cooperării inter-universitare

Paris (CNAM), acord care marchează momentul

și Econometrie, Business și Management,

țări. Printre criteriile de clasificare se numără:

dintre ASE şi o serie de universităţi franceze.

de consolidare a relaţiilor de cooperare

Administrație și Politici Sociale.

reputația academică, citările internaționale ale

Academia de Studii Economice din București

publicațiilor membrilor comunității universitare,

participă pentru prima dată la QS Rankings,

reputația în rândul angajatorilor, numărul de

care are ca noutate a ediției 2017 clasificarea

studenți internaționali.

v1.0

QS World University Rankings by Subject 2017

BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES
■ Arts & Humanities
■ Engineering & Technology
■ Life Sciences & Medicine
■ Natural Sciences
■ Social Sciences & Management
■ Top Scoring Subject

Overall Scores by Subject

BUSINESS

SCORED IN

9

SUBJECTS

RANKED IN

1

SUBJECTS

CHEMICAL ENGINEERING

Foto: ASE in QS World University Rankings by Subject 2017
* The maximum possible score in any subject is 100 but the scale here is dynamically set to highlight
the differences between disciplines at the given university

Foto: Semnare Acord parteneriat strategic ASE - CNAM Paris

Lightly shaded areas indicate performance in the Subject Area

For details of the methodology used to arrive at these results, please visit bit.ly/qssubjectmethod
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bilaterală din ultimii 25 de ani. După festivitate,

dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorectorul

delegaţia ASE a participat la reuniunea

responsabil cu relaţiile internaţionale, cu

de lucru cu responsabilii cu cercetarea,

reprezentaţii celor trei renumite instituţii de

relaţiile internaţionale, formarea continuă,

învăţământ superior din Franţa au reliefat

informatizarea, relaţia cu întreprinderile şi

interesul

coordonarea programelor MBA.

consolidarea relaţiilor interinstituţionale, cu

comun

pentru

dezvoltarea

şi

Vizita Delegaţiei ASE în Franța a continuat cu

accent pe internaționalizarea programelor de

o întâlnire a conducerii ASE cu reprezentanţii

studii şi de cercetare pentru un răspuns eficient

Paris School of Business – PSB. În cadrul acestei

și inovator la cerințele pieței muncii.

întâlniri, au avut un schimb de opinii şi bune
practici privitoare la elementele de avantaj
competitiv ale unei şcoli de business, modul de
organizare al acesteia, activitățile de cercetare,
de inovare şi creativitate, relațiile cu mediul de

Foto: Delegaţia ASE în vizită la Paris School of Business

afaceri şi activitatea de internaționalizare.
Pe 9 martie a.c., Delegaţia ASE a efectuat o
nouă vizită de lucru, la Universitatea d’Artois
din Franţa şi a avut o întâlnire cu prof. Pasquale
Mammone, Președintele Universității d’Artois
și prof. Philippe Duez, Decanul Facultății de
Economie. Cu această ocazie, s-a analizat stadiul
implementării acordului de parteneriat dintre
cele două instituții şi dorința de a dezvolta
relațiile în domeniul programelor de cotutelă
pentru doctoranzii din ASE, programe cu dublă
diplomă, programe de formare continuă şi
continuarea schimburilor de studenți şi cadre
didactice.

Foto: Întâlnire de lucru cu prof. Pasquale Mammone, Președintele Universității d’Artois și
prof. Philippe Duez, Decanul Facultății de Economie

Discuţiile purtate de către prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi prof. univ.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Cea de-a IV-a ediţie a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă şi
Antreprenoriat - „Good Governance for
Sustainable Growth – Challenges for 2017-2020”
În perioada 13-17 martie a.c., Academia de
Studii Economice din Bucureşti a organizat cea
de-a IV-a ediţie a Forumului pentru Dezvoltare
Durabilă şi Antreprenoriat (FSDE), cu tema
„Good Governance for Sustainable Growth –
Challenges for 2017-2020”. Evenimentul s-a
desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Pro Magna

De-a lungul celor 5 zile ale Forumului, circa

plus, studenţii participanți la Forum s-au implicat

1500 de participanţi au beneficiat de schimburi

activ în discutarea unor subiecte de actualitate,

de informaţii şi bune practici cu peste 100 de

profitând de şansa de a cunoaşte modul de a

speakeri din mediile academic, social şi de

genera schimbări pozitive şi de a aplica la nivel

afaceri, demnitari de rang înalt, ambasadori,

naţional şi internaţional ideile propriile sau cele

miniştri şi alte personalităţi. Discuţiile dintre

inspirate de experţi în domeniul de activitate

cei prezenţi au explorat şi oportunităţile privind

vizat.

dezvoltarea şi implementarea unor proiecte pe
termen lung şi îmbunătăţirea colaborării dintre
sistemul guvernamental, academic şi privat. În

şi comunitatea Business Club.
Sub patronajul ASE, programul evenimentului
a cuprins prezentarea unor lucrări academice
şi dezbateri organizate de fiecare facultate din
cadrul ASE, pe domenii specifice de studiu şi
cercetare, după cum urmează: pe 13 martie Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse
de Valori; Facultatea de Economie Teoretică și
Aplicată; pe 14 martie - Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului; Facultatea de
Management; Facultatea de Administrație și
Management Public; pe 15 martie - Facultatea
de Contabilitate și Informatică de Gestiune;
Facultatea de Business și Turism; pe 16
martie - Facultatea de Relații Economice
Internaționale; Facultatea de Marketing; pe 17
martie - Facultatea de Cibernetică, Statistică
și

Informatică

Economică;

Facultatea

de

Administrarea Afacerilor cu predare în limbi
străine.
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Foto: Dezbateri la Formul pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat - FSDE 2017
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Iașul reînvie turistic datorită voluntarilor
Facultății de Geografie și Geologie
Studenți și profesori ai Facultății de Geografie și
Geologie au redefinit Iașul turistic, prin crearea a
șapte trasee tematice și reimaginarea unui logo
al Iașului ca destinație de călătorie. Turiștilor și
chiar localnicilor li se propune să redescopere
capitala Moldovei prin șapte particularități
unice ale Iașului, transformate în șapte trasee
tematice: Traseul Unirii, Traseul Artelor, Traseul
Comunismului, Traseul Pelerinului, Traseul
Evreiesc, Traseul Romantic și Traseul Activ.
Totodată, Iașul a devenit cel de-al treilea oraș
din România (după Oradea și Cluj) ce are un site
dedicat cu extensia .travel, pentru promovarea
ca destinație: iasi.travel.
Inițiat de o echipă de voluntari entuziasmați
de promovarea turistică a Iașului, Proiectul
INTERFACE-IS și-a propus să reunească toate
atracțiile turistice ale orașului, pentru a oferi
experiențe unice vizitatorilor acestuia.
Tururile tematice îi invită pe vizitatori să
descopere istoria din spatele unor locații mai
mult sau mai puțin cunoscute ale Iașului. Sala
în care s-a decis candidatura   lui Alexandru
Ioan Cuza, casa veche în care a avut loc o
tragedie ce a grăbit abolirea robiei, povestea
cubului metalic din centru și a ruinelor pe care
le protejează, motivul pentru care Sinagoga
Mare a fost construită cu un metru sub pământ,
reinvigorarea teatrului de avangardă într-o
cafenea ieșeană – toate aceste povești se
regăsesc în cele șapte trasee tematice create de
voluntarii geografi.
Organizatorii proiectului, membri ai Facultății
de Geografie și Geologie, UAIC, au considerat
Învățământ și cercetare de performanță!
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identificarea de soluții pentru îmbunătățirea
și intensificarea experienței turistice, drept
element central ce trebuie abordat când vine
vorba despre dezvoltarea orașului Iași ca
destinație turistică. Partenerii proiectului –
Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei
Municipiului Iași și inițiativa AtelierSpre au avut
un rol important în derularea și implementarea
activităților.
Proiectul a fost finanțat de Granturile SEE
(susținute de Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
finanțare care a presupus colaborarea cu
profesioniști din domeniul turismului și
din domeniul media din Norvegia. Vizitele
întreprinse de echipa INTERFACE-IS în Norvegia,
dar și workshop-urile organizate împreună cu
experții norvegieni la Iași au permis schimbul de
cunoștințe și integrarea unor perspective noi.
Implicarea tuturor factorilor interesați din
turismul ieșean a fost esențială, întrucât
directorii unor instituții publice, managerii de
hoteluri și agenții de turism de incoming sau
cercetătorii științifici din domeniul turismului
sunt cei care cunosc cel mai bine provocările cu
care se confruntă Iașul și sunt, deopotrivă, cei mai
interesați de soluționarea acestora. Colaborarea
dintre toți acești actori a prevăzut, în linii mari,
identificarea elementelor definitorii ale Iașului
turistic și, ulterior, găsirea unor metode și
mijloace ideale de valorificare și valorizare a
acestor elemente, atât spre beneficiul imaginii
orașului, cât și spre beneficiul vizitatorului. S-au
luat în calcul de asemenea rezultatele parțiale
obținute de un grup de lucru inițiat încă din
decembrie 2015 în vederea creării unor trasee
turistice ca partea a inițiativei Iași – Candidat la
Capitală Culturală Europeană.
www.universitaria.ase.ro
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Zilele Porților Deschise:
peste 200 de activități și 3000 de participanți
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza din
Iași ” a organizat, în perioada 23 – 26 martie
2017, „Zilele Porților Deschise”, un eveniment
dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de
a se familiariza cu universitatea și activitățile
acesteia. Participarea la toate activitățile din
cadrul evenimentului a fost gratuită, iar peste
3000 de elevi au intrat prin porțile deschise ale
Universității.
Evenimentul a cuprins activități precum
Salonul Ofertelor Academice, evenimente în
facultăți, experimente și vizita laboratoarelor,
workshopuri, tururi ghidate ale Universității,
vizita Muzeul de Zoologie și a muzeului
universității, prezentarea ofertei academice,
cursuri organizate de facultăți, activități de
timp liber şi team-building prin jocuri sportive.
Fiecare facultate participă cu un stand la Salonul
Ofertelor Educaționale, care se desfășura
zilnic în intervalul 23-26 martie, în Sala Pașilor
Pierduți, între orele 10.00-14.00.
„Elevii au fost foarte încântați de exponatele
noastre, foarte curioși și au pus întrebări.
Unii dintre ei știau deja câteva lucruri despre
insecte și despre șerpi”, a declarat George
Creangă, voluntar în cadrul Salonului Ofertelor
Educaționale. Acesta a menționat că atracția
standului au fost gândacii de Madagascar și
șerpii, și anume Boa de nisip și Piton. Printre
cei curioși s-au numărat nu doar elevii, dar și
Învățământ și cercetare de performanță!
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studenții. Ozana Petraru, voluntar în cadrul
evenimentului a adăugat: „Am avut parte de
grupuri de elevi din clasele a XI-a și a XII-a care
au poposit la standul nostru în jur de 40 de
minute – o ora. Ei au fost interesați de oferta
academică a facultății și aplicabilitatea acesteia
pe piața muncii, ei luând contact cu anumite
aspecte practice: diferite insecte, reptile,
adaptări ale acestora la mediul de viață, anumite
structuri care stau la baza activității biologice a
organelor”.
Prin
intermediul
Salonului
Ofertelor
Educaționale, participații au aflat mai multe
detalii despre celei 81 de specializări din cadrul
celor 15 facultăți ale Universității. Elevii au
aflat când va avea loc admiterea pentru anul
universitar 2017-2018, care este numărul de
locuri la buget și la taxă, care sunt modalitățile
de admitere. De asemenea, participanții au fost
invitați să se familiarizeze cu site-ul admitere.
uaic.ro.
„Prima zi, prima experiență de acest fel și
multe impresii pozitive. Elevii care au trecut pe
la standul nostru au rămas surprinși de lucrurile
prezentate astăzi. Am fost plăcut impresionată
inclusiv de faptul că și colegii de la alte
facultății au fost curioși, au venit să analizeze
preparatele microscopice și puneau întrebări.”,
a declarat Matei Ana Maria, voluntar în cadrul
evenimentului.
www.universitaria.ase.ro
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Pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine
ce înseamnă cursurile universitare, facultățile au
pregătit o serie de prelegeri pe teme de interes
general. Printre ofertele de cursuri deschise
s-au numărat: „Jurnal intim. Un altfel de Marin
Preda” (Facultatea de Litere), „Turismul
pentru cucerirea vârfurilor de mare altitudine –
Everest” (Facultatea de Geografie și Geologie),
„Cristalizarea opiniei publice în societatea
contemporană” (Facultatea de Filosofie și Științe
Social-Politice).
Mai multe grupuri au participat la Turul
Universității care presupune vizitarea reperelor
emblematice ale acesteia și familiarizarea
cu locurile în care elevii își vor putea petrece
studenția. „Am rămas plăcut surprinsă de
aspectul Universității, am făcut mai multe poze
ca să le arat celor de acasă. Mi-aș dori să-mi
continui studiile aici și anume la Facultatea
de Litere, limbă spaniolă”, a declarat Cezara,
participant în cadrul evenimentului.
Pe tot traseul turului, elevii au fost însoțiți
de câte doi voluntari care le-au oferit mai
multe informații. Atât aceștia, cât și învățătorii
și părinții au putut vizita: Aula Magna „Mihai
Eminescu”– sala unde se desfășoară cele mai
importante evenimente din viața universității;
Librăria – cafenea TAFRALI – unul dintre
centrele vieții culturale din universitate; Campus
„Titu Maiorescu” – format din restaurantul
studențesc unde se mănâncă la fel de bine „ca
la mama acasă” și căminele care vor deveni casa
Învățământ și cercetare de performanță!
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lor pentru trei sau patru ani de studii; și Turnul
de Apă – una dintre construcțiile istorice ale
universității. „Totul a fost foarte bine organizat,
grupurile preluate imediat, elevilor le-a plăcut
foarte mult”, a declarat Ana Vîrlan, profesoară
liceul cu program sportiv Piatra Neamț.
Proiectul „Zilele Porţilor Deschise” este
organizat cu sprijinul tuturor facultăților.
Prin intermediul acestuia au fost promovate
programele educaționale.
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O teză de doctorat în trei minute
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

determină pe candidați să accepte un job.

la interviul de angajare pentru a fi atrași
„Ce recompense

„Experiența 3MT te face să îți dai seama dacă

popularitate a fost Ioan Lucian RADU – Școala

organizaționale doresc angajații de la locul de

teza ta este într-adevăr valoroasă pentru public.

Thesis ”. Concursul presupune prezentarea tezei

Doctorală de Teologie Ortodoxă, cu teza

muncă pentru a fi menținuți în companii?”.

Te desprinzi de întreaga cercetare, de care ești

de doctorat în trei minute, într-o modalitate

„Metafora căsătoriei lui Dumnezeu cu omul la

accesibilă publicului larg.

Profetul Osea”.

a desemnat câștigătorii etapei universitare a

Pe locul al II-lea și câștigător al premiului de

Competiției internaționale ”3MT – Three Minute

în companii?” respectiv

recompensa totală.

Cercetarea a relevat faptul că salariul nu este

atașat, și alături de care ai petrecut cel puțin

singurul stimulent, existând diferențe importante

trei ani de studii, și ești nevoit să privești totul

Elena Sabina Turnea, de la Școala Doctorală

Teza Sabinei Turnea și-a propus să abordeze

între diversele tipuri de candidați la interviuri.

pragmatic, punându-te în locul unei persoane

de Economie și Administrarea Afacerilor, a

într-o manieră științifică problematica salarizării

De exemplu, la interviul de angajare dar și post

care poate nici măcar nu a auzit despre subiectul

câștigat locul I cu o teză despre “Contribuții

din România. Întrebările care pot descrie

angajare, salariații din multinaționale pun accent

tezei de doctorat.”, a declarat câștigătoarea

la dezvoltarea unui model de recompensare

rezultatele principale ale studiului sunt: „Ce

pe siguranța locului de muncă, salariul lunar și

concursului 3M, Sabina Turnea.

totală pentru practica organizațională” - ce îi

recompense organizaționale doresc candidații

oportunitățile de avansare, în timp ce salariații

Câștigătorul premiului de popularitate 3M,

din firmele românești apreciază cel mai mult

Radu Ioan Lucian, și-a prezentat cercetarea

prestigiul și reputația firmei și oportunitățile de

astfel: „Cercetarea mea este despre o poveste

învățare, iar pentru a rămâne în companii, aceștia

de dragoste, dintre Dumnezeu și om, însă o

preferă oportunitățile de învățare și un salariu

poveste de dragoste trădată. Profetul Osea este

lunar mai mare. În studiu au fost implicați și

trimis de Dumnezeu să ia în căsătorie o femeie

studenți la master și doctoranzi în căutarea unui

de moravuri ușoare, care continuă să umble cu

loc de muncă. Aceștia pun accent, la angajare,

alți bărbați chiar și după căsătorie - cu toate

pe oportunitățile de avansare, siguranța locului

beneficiile sentimentale și materiale care veneau

de muncă și flexibilitatea programului. Post

din aceasta -, dar Osea continuă să o iubească

angajare, recompensele de top pentru aceștia

și să facă orice pentru ca ea să se schimbe. Și

sunt: salariul lunar, oportunitățile de avansare

reușește să facă acesta. Această căsătorie are

și flexibilitatea programului.

rolul de a arăta, printr-o metaforă, că povestea
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Pe lângă topul recompenselor organizaționale,

de dragoste trădată este tocmai povestea

cercetarea a condus și la un instrument de

relației lui Dumnezeu cu omul, povestea unei

măsurare a preferințelor de recompensare,

iubiri mereu trădate, dar mereu aceeași.”

pentru atragerea și menținerea cu succes

Despre experiența de a prezenta un subiect

a angajaților în companii. Studiul este util

complex de cercetare în formatul concursului,

investitorilor, persoanelor care doresc să

Radu Ioan Lucian mărturisește că „Cea mai

se angajeze în viitor, angajaților, dar și altor

dificilă parte în realizarea prezentării a fost

persoane interesate de ceea ce reprezintă

încadrarea în cele trei minute, deoarece,
www.universitaria.ase.ro
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practic, este vorba de expunerea unei munci

până la data de 3 martie 2017) și o etapă finală

în doar trei minute, folosind talentul de narator

Începând cu acest an universitar, se va organiza

de trei ani. Foarte utile în acest sens mi-au fost

la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza”(10

și un singur slide static PowerPoint, fără alte

o etapă finală în cadrul Grupului Coimbra, la

sfaturile celor care au înființat competiția, de la

martie 2017), la care au participa câștigătorii

materiale ajutătoare (fișiere audio sau video,

care vor participa câștigătorii etapelor finale din

Universitatea din Queensland, și prezentările

desemnați de fiecare Școală Doctorală.

echipamente de laborator sau altă

universitățile membre și unde vor fi selectați

recuzită

trei finaliști care vor participa, în perioada 7-9

doctoranzilor de acolo, care m-au ajutat să ies

Doctoranzii eligibili de a participa la acest

din tiparele standard ale unei expuneri publice.”

concurs au fost cei care au depus teza în

Concursul s-a desfășura în două etape: o etapă

vederea suținerii publice în cursul anului 2016.

următoarele aspecte: claritate și conținut, dar și

la nivelul fiecărei Școli Doctorale (desfășurată

Concurenții au fost nevoiți să cucerească juriul

angajare și comunicare. Printre altele, s-a evaluat

specială).
Evaluarea

s-a

făcut

ținând

seama

de

iunie 2017, la întâlnirea Grupului Coimbra de la
Edinburgh, Scoția.

capacitatea de a transmite o bună înțelegere a
premise cercetării și a semnificației acesteia,
o bună descriere a rezultatelor principale ale
cercetării, dar s-a avut în vedere și dacă limbajul
folosit a fost unul pe înțelesul tuturor, dacă
prezentarea a stârnit interesul publicului, iar
concurentul a avut o prestanță bună pe scenă
etc.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
este prima universitate din România înscrisă în
competiția 3MT, fiind acceptată încă din anul
2015.
Competiția, inițiată în 2008 de University of
Queensland (Australia) și care se desfăşoară în
prezent în peste 170 de universităţi din lume
din 18 țări de pe toate continentele, este un
exercițiu de cultivare a abilităților academice,
de prezentare, cercetare și comunicare ale
doctoranzilor, oferindu-le ocazia de a-și prezenta
cercetarea în trei minute, într-un mod eficient și
într-un limbaj accesibil publicului ne-specialist
în domeniul lor de cercetare.
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Domeniul Limbi moderne de la UVT,
din nou în top la nivel mondial

extrase din bază de date Scopus).
Analizând rezultatele obținute la cei patru
indicatori ai clasificării QS by Subject, constatăm
că alături de domeniul Limbi moderne, în UVT
QS Rankings by Subject 2017
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H-index

Overall

Rank 2017

37.8

45.9

–

–

38.6

–

English
Language &
Literature

39.5

37.1

0.0

38.8

35.3

–

Modern
Languages

60.0

58.2

–

–

59.5

251-300

Engineering Computer
&
Science & Info
Technology Systems

43.2

43.7

58.3

50.5

46.7

–

Life
Sciences &
Medicine

Psychology

34.3

39.3

26.3

17.7

30.4

–

Chemistry

39.3

46.8

36.2

26.5

37.6

–

Environmental
Sciences

47.4

34.3

55.6

33.3

44.6

–

Materials Science

18.2

58.3

43.2

31.0

31.7

–

Mathematics

47.6

49.6

60.4

50.6

51.2

–

Physics &
Astronomy

33.9

34.1

41.6

72.5

43.2

–

Business &
Management
Studies

38.9

29.8

46.7

39.6

37.0

–

Economics &
Econometrics

36.2

40.0

51.2

49.9

42.7

–

37.4

15.5

0.0

0.0

32.2

–

36.1

0.0

0.0

0.0

25.3

–

Natural
Sciences

analizate, în număr de 46, cu patru în plus față
de 2016, fiind astfel cel mai mare top de acest
gen din lume.
În generarea clasamentului, QS Quacquarelli
Symonds s-a bazat pe analiza reputației
academice și a celei din rândul angajatorului (QS
Global Employer and Academic Surveys) și pe
indicatorii privind activitatea științifică: numărul
de citări/articol și indicele Hirsch (informații

Employer
Citations
Reputation

Art & Design
Arts and
Humanities

În tradiția ultimilor ani, domeniul Limbi
moderne de la Universitatea de Vest din
Timișoara se menține pe poziții favorabile
în unul dintre cele mai importante topuri
internaționale, QS World University Rankings
by Subject, situându-se printre primele 251-300
din lume.
Ediția cu numărul șapte a clasamentului
mondial include un nou record al domeniilor

Academic
Reputation

mai există și alte domenii considerate ca având
potențial de către QS, fiind incluse în analiza
pentru clasificarea din 2017:

Social
Sciences & Hospitality
Management & Leisure
Management
Social Policy &
Administration
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Pentru realizarea clasificării din 2017, QS a
evaluat 4.438 de universități, dintre care doar
1117 de instituții s-au clasat în topul final.
De asemenea, au fost analizate peste 127 de
milioane de citări din Scopus, baza de date
bibliometrică a Elsevier.
De remarcat este faptul că în clasament sunt
prezente doar trei universități din România:
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
(4 domenii), Universitatea din București (7
domenii), Universitatea de Vest din Timișoara
(1 domeniu), toate aceste universități fiind
membre ale Consorțiului Universitaria.
„Ne menținem în top cu domeniul Limbi
moderne. În plus, datele celor de la QS
confirmă și potențialul altor domenii de a intra
Indicatori QS
World University
Rankings by
Faculty

în clasament în edițiile următoare, Economia,
Fizica, Matematica și altele. Am recuperat
mult din decalajele față de colegii noștri din
alte țări, dar mai avem de lucru. Ne-au ajutat
fondurile europene la nivel de infrastructură,
dar și în ceea ce privește resursa umană, cea mai
importantă piesă în acest ‹‹puzzle››. Continuăm
să scriem proiecte, întrucât suntem conștienți
că fără oameni bine plătiți, nu putem cere
performanță”, spune rectorul UVT, prof. univ.
dr. Marilen Gabriel Pirtea.
Clasificarea QS World University Rankings
by Subject are la bază patru indicatori de
performanță, iar ponderea acestora se poate
observa în tabelul de mai jos:

Arts &
Humanities

Engineering &
Technology

Life
Sciences &
Medicine

Natural
Sciences

& Management

1. Academic
reputation

60%

40%

40%

40%

50%

2. Employer
reputation

20%

30%

10%

20%

30%

3. Citations per
paper

10%

15%

25%

20%

10%

4. H-Index

10%

15%

25%

20%

10%

Acționează terapeutic online” (e-ACT)
Program gratuit de psihoterapie oferit de UVT 
persoanelor cu un nivel ridicat de anxietate
Universitatea de Vest din Timișoara, prin
Departamentul de Psihologie, a lansat un
nou program de psihoterapie: Acționează
terapeutic online (e-ACT). Programul se
adresează persoanelor care se confruntă cu
stări de îngrijorare, frică şi anxietate sau au
o tulburare anxioasă de intensitate medie.
Sub aspect conceptual, Programul e-ACT se
bazează pe principiile Terapiei prin Acceptare
și Angajament, care este o formă de terapie
cognitiv – comportamentală.
Livrarea programului se va face exclusiv online
și are o durată de șapte săptămâni. Programul
e-ACT poate fi accesat de către orice persoană

care cunoaște limba română și are o conexiune
la internet.
Ce au de făcut persoanele interesate?
Persoanele care doresc să beneficieze de
Programul e-ACT se pot înscrie gratuit pe pagina
de web a proiectului http://e-cbt.ro/program/
e-act la secțiunea Înregistrare. Odată înscrise,
persoanele vor fi direcționate către chestionarele
de screening care necesită aproximativ 40 de
minute pentru a fi completate. Vor fi selectate
doar persoanele care pot beneficia maxim
de acest program. Numărul de locuri nu este
limitat, dar perioada de înscriere în program va
fi limitată la câteva zile după lansare.

Social Sciences

Sursa: http://www.iu.qs.com/2013/09/a-new-approach-to-faculty-areas/
Informații suplimentare pot fi regăsite la: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017
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Spectacolul televiziunii
Un dialog cu Dan Negru la UVT
Vineri, 24 martie 2017, a avut loc la
Universitatea de Vest din Timișoara o întâlnire
relaxată și instructivă cu omul de televiziune
Dan Negru, care a purtat un dialog deschis cu
publicul despre spectacolul lumii din spatele
micului ecran.
Născut în orașul de pe Bega și alumnus
UVT, Dan Negru și-a început cariera la Radio

Timișoara în 1991, după care a activat la TVR
Timișoara, continuând ca prezentator al unor
show-uri de mare audiență la diverse televiziuni
naționale. Este considerat unul dintre cei mai
buni moderatori TV din România, fiind singurul
moderator TV european care a realizat simultan
show-uri TV lider de audiență în două țări:
România și Moldova.

În această calitate, de om de televiziune cu o
experiență vastă, Dan Negru a oferit studenților
din Aula Magna exemple concrete din cariera
lui, precum și sfaturi de luat în seamă de către
studenții care se gândesc la o carieră în jurnalism
sau televiziune.
„Fiți implicați! Nu așteptați soluția din partea
altora! Căutați voi înșivă! Jurnalismul este o
lume abundentă. Trebuie să țineți mereu pasul
cu ea”, i-a îndemnat Dan Negru pe studenți.
De asemenea, a ținut să facă distincția între
jurnalism și divertisment, care sunt două
domenii fără nici o legătură unul cu altul.
Dialogul a fost moderat de prof. univ. dr.
Marcel Tolcea și conf. univ. dr. Lucian Ionică.
Acesta din urmă i-a încurajat pe tineri să caute
nișa pe care se potrivesc, să își descopere
pasiunea și să meargă pe calea talentului, pe
propriul lor drum.
„Suntem onorați că dl. Dan Negru a răspuns
invitației noastre de a dialoga direct și de a ne
împărtăși din tainele meseriei de moderator,
secretele succesului – unul dintre ele fiind
munca, după părerea mea. Este, așadar, un
motiv de bucurie să-l avem astăzi în rândul
comunității noastre pe dl. Dan Negru”, a spus
rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, în
deschiderea evenimentului.
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