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Fermitate, unitate și intransigență a
Consorțiului Universitaria
pentru asigurarea competitivității mediului academic românesc
Membrii Consorțiului Universitaria (Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti,
Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de
Studii Economice din Bucureşti) s-au reunit, la Tulcea,
în perioada 20-23 aprilie a.c.
Consorțiul Universitaria atrage public atenția asupra
unor derapaje existente la nivel național, cu privire la
câteva situații cu impact major asupra învățământului
superior și cercetării din România.
În cadrul dezbaterilor, rectorii și președinții
senatelor universitare au luat în discuție relația
dintre Consorțiu și Consiliul Național al Rectorilor.
În acest sens, conducerile universităților membre
ale Consorțiului Universitaria solicită public CNR
depolitizarea conducerii acestei structuri, astfel încât
acesta să fie reprezentantul exclusiv al mediului
universitar românesc, departe de influențe de natură
politică. Nu în ultimul rând, aceștia solicită modificarea
procedurilor de adoptare a hotărârilor CNR prin
luarea în considerare a ponderii fiecărei universități
în funcție de numărul de cadre didactice, studenți
și de activitatea de cercetare. Ca atare, Consorțiul
Universitaria consideră necesar un demers rapid
în acest sens, moment de la care Consorțiul poate
decide revenirea în structura Consiliului Național al
Rectorilor.
Conducerea Consorțiului reiterează fermitatea sa
în susținerea, în spațiul public și în cel academic, a
performanței și competitivității în mediul universitar
românesc și intransigența sa în privința necesității
adoptării unei strategii universitare naționale unitare,
bazată pe standardele unei educații de calitate.
Totodată, plenul Consorțiului solicită public
Ministerului
Educației
Naționale
implicarea
Consorțiului Universitaria, prin reprezentanții săi, în
întreg procesul de elaborare a noii legi a educației,
anunțată ca demers al MEN. Membrii Consorțiului
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vor elabora o serie de documente de politici publice,
care să vină cu soluții de viziune asupra educației
naționale.

celorlalte instituții abilitate transmiterea Registrului
Matricol Unic către Ministerul Transporturilor, în
vederea asigurării facilității de achiziționare online
a biletelor de tren de către studenți, precum și
dezvoltarea Programului “Euro 200”, prin ridicarea
pragului financiar de la 150 lei la 578 lei.
În cadrul întâlnirii de la Tulcea, Banca Comercială
Română și-a reafirmat angajamentul de parteneriat
cu universitățile membre și întreg Consorțiul
Universitaria, în vederea demarării unui proiect axat
pe implicarea instituțiilor academice în formularea

de direcții și politici de dezvoltare sustenabilă a
României.
Consorțiul Universitaria va aduce la cunoștință
Ministerului Educației Naționale, Ministerului
Cercetării și Inovării și Consiliului Național al Rectorilor
concluziile și deciziile luate la întrunirea de la Tulcea.
Tulcea, 22 aprilie 2017

Mai mult, conducerile celor cinci universități solicită
Ministerului Educației Naționale asigurarea unui
proces riguros de evaluare a școlilor doctorale, bazat
pe o metodologie robustă. Consorțiul Universitaria
consideră necesară implicarea necondiționată a
reprezentanților săi în elaborarea metodologiei de
evaluare a școlilor doctorale, astfel încât să se asigure
atât mecanismul transparenței și al consultării publice,
cât și valoarea adaugată certă, pe care universitățile
membre ale Consorțiului Universitaria o pot oferi.
Pe de altă parte, cele cinci universități componente
ale Consorțiului Universitaria, cele mai reprezentative
la nivel național, își exprimă o reală îngrijorare cu
privire la faptul că noile consilii consultative ale
Ministerului Cercetării sunt departe de a asigura o
reprezentativitate reală a sistemului de cercetare din
România. Astfel, în condițiile în care cele cinci instituții
de învățământ superior realizează cea mai solidă
activitate de cercetare și au un număr însemnat de
studenți și de cadre didactice, reprezentarea acestora
este de sub 10% din întreaga componență a consiliilor.
Rectorii și președinții de senat ai universităților din
cadrul consorțiului Universitaria atrag atenția asupra
subfinanțării sistemului național de educație, fapt care
generează un impact major asupra competitivității
României în plan internațional.
Recenta alocare a locurilor bugetate pentru
admiterea la licență 2017 a dezavantajat unii membri
ai Consorțiului Universitaria, care consideră că nu
există justificare pentru această decizie arbitrară a
Ministerului Educației Naționale.
Studenții reprezentanți ai celor 5 universități
din Consorțiul Universitaria, prezenți la Tulcea,
solicită imperativ Ministerului Educației Naționale și
www.universitaria.ase.ro
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adresează în principal elevilor de liceu din clasele
a XI-a şi a XII-a, dar şi elevilor din clasele a IX-a şi
a X-a interesaţi de domeniul științei și ingineriei
mediului. Lucrările/proiectele pot fi predate la
Decanatul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
sau expediate prin poştă/curier sau email, la adresa
enviro@ubbcluj.ro, în perioada 15 noiembrie 2016
– 23 iunie 2017, urmând ca evaluarea lor să se facă
până pe 30 iunie 2017.

Liceenii s-au înghesuit la concursurile care înlocuiesc admiterea la UBB
Peste 1700 de liceeni au participat la concursul
care poate înlocui admiterea, desfășurat în data
de 1 aprilie 2017, la Facultatea de Matematică și
Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai,
iar alte sute și-au manifestat interesul pentru
concursurile similare organizate de celelalte facultăți
ale Universității.

Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării.

Concursul Facultății de Matematică și Informatică,
devenit o tradiție la nivelul UBB, constă în susţinerea
unei probe scrise la matematică sau informatică, la
alegerea candidatului, probă ce poate fi susţinută în
limba română sau limba maghiară.

Astfel, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
organizează Concursul „CANDIN LITEANU” se
adresează elevilor aflaţi la data concursului întruna din ultimele două clase de liceu, precum şi
absolvenţilor de liceu din promoţiile mai vechi.
Nota obţinută la Concursul profesional de chimie
„CANDIN LITEANU” poate înlocui (la cerere) media
de admitere din cadrul Concursului de Admitere
2017, cu condiţia ca persoana în cauză să deţină o
diplomă de bacalaureat.

Conform regulamentului concursului, primii 6
clasați primesc în mod automat nota 10, fiecare
dintre concurenți având posibilitatea de a folosi
nota pe care o primește la concurs ca alternativă la
examenul de admitere la Facultatea de Matematică
și Informatică a UBB.

Pentru a participa la concurs, este obligatorie
înscrierea candidaților. Nu se percep taxe de înscriere
sau de participare la concurs. Detalii suplimentare
referitoare la organizarea concursului, tematici și
bibliografie se găsesc pe site-ul concursului http://
www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu.

Tot sâmbătă, 1 aprilie 2017, elevii claselor a
XI-a și a XII-a au avut posiblitatea de a participa la
concursuri care pot înlocui examenul de admitere
la Facultatea de Fizică, Facultatea de Business și
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din
cadrul UBB.

Facultatea de Biologie şi Geologie organizează
concursul „Emil Racoviţă” (pentru liniile română
şi germană) - cu pondere 100% în media finală,
concursul „Apáthy István” (pentru linia maghiară) cu pondere 100% în media finală.

Conform tradiției, UBB organizează
concursuri care pot înlocui examenul de admitere
la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică,
Facultatea de Biologie şi Geologie, Facultatea de
Știința și Ingineria Mediului, Facultatea de Teatru
și Televiziune, Facultatea de Științe Economice și
Învățământ și cercetare de performanță!
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Pentru mai multe informații, cei interesați pot
accesa pagina de web a facultății: http://enviro.
ubbcluj.ro/.
Departamentul de Asistență Socială al Facultății
de Sociologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai a
organizat „Olimpiada Voluntarilor 2017”, cu termen
de înscriere 5 aprilie 2017, existând posibilitatea ca
eseurile să fie realizate în limba română, maghiară
sau într-o limbă de circulație internațională.

Concursul de sociologie și antropologie „Venczel
József” a fost organizat către Departamentul de
Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară
a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, din
cadrul UBB, constând într-un concurs de eseuri
trimise electronic către comisia de concurs, alături
de formularul de înscriere la concurs completat,
etapă urmată de un concurs organizat, în perioada
18-22 aprilie 2017, în incinta clădirii Sociologica a
UBB. Elevii care au ajuns cu succes în această etapă
au fost supuşi unui set de întrebări privind relevanța
socială a temei abordate în eseu și utilitatea
demersului antropologic sau sociologic pentru
abordarea temei respective.
Departamentul de Sociologie al Facultății de
Sociologie și Asistență Socială a organizat concursul
de sociologie și antropologie „Ion Aluaș”. Informațiile
complete legate de condițiile și regulamentele
concursului pot fi consultate la adresa:

Aceste concursuri se adresează liceenilor din
clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara
interesaţi de domeniul biologiei.
În perioada 15 noiembrie 2016 – 23 iunie
2017 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
organizează Concursul „Marcian Bleahu”, care se

www.universitaria.ase.ro
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Specializarea Teologie Reformată Didactică a
organizat, în perioada 12 noiembrie 2016 - 26 aprilie
2017, concursuri care pot înlocui media de admitere
la Specializarea Teologie Reformată Didactică.
În perioada 1.03-30.04 Facultatea de Teatru și
Televiziune a organizat a doua ediție a Concursului
ProScenium – concurs de publicistică teatrală
și dramaturgie – care se adresează în principal
elevilor din clasele X-XII interesați de domeniul
Artele Spectacolului – Teatrologie. Concursul oferă
tinerilor elevi posibilitatea de a-și testa aptitudinile
creative și în același timp, celor din anii terminali,
un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de
Teatru și Televiziune, specializarea Teatrologiejurnalism teatral, management cultural; concursul
se substituie în totalitate examenului de admitere.

http://socasis.ubbcluj.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=117&Itemid=62.

Detalii complete pot fi găsite pe site-ul facultăţii:
www.econ.ubbcluj.ro/oeconomicus.

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor organizează, în perioada aprilie-mai
2017, Concursul de cunoștințe „Oeconomicus
Napocensis”, destinat elevilor de clasa a XI-a și a
XII-a din instituțiile de învățământ preuniversitar
naționale. Concursul se desfășoară în cadrul a două
sesiuni, prima în luna aprilie 2017, iar cea de-a doua
în luna mai 2017 și constă într-un test scris la una
din disciplinele: economie generală, matematică,
educație antreprenorială, contabilitate, finanțe,
marketing și informatică. Concursul se desfășoară
în limba română, maghiară, germană, engleză sau
franceză, în funcție de opțiunea concurenților.

Și Facultatea de Business (www.tbs.ubbcluj.ro ) a
organizat, în data de 1 aprilie 2017, un concurs de
cunoştinţe la sediul facultăţii, candidaţii susţinând,
la alegere, un test din economie sau matematică.

Învățământ și cercetare de performanță!
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Facultatea de Teatru și Televiziune va organiza
cursuri de pregătire pentru examenul de admitere.
Întâlnirile cu posibilii candidați vor avea loc, în
funcție de specializare, o dată pe săptămână sau la
două săptămâni, chiar și o dată pe lună. Pentru mai
multe detalii legate de perioada de pregătire pentru
fiecare specializare, vă rugăm să consultați site-ul
facultăți. - http://teatrutv.ubbcluj.ro .

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării organizează în perioada 15 ianuarie - 2
august 2017, concursuri care pot substitui media
de admitere pentru specializarea Public Health
și Jurnalism, pentru anul universitar 2016/2017.
Pentru mai multe detalii consulaţi informaţiile de pe
site-ul www.fspac.ubbcluj.ro.

www.universitaria.ase.ro
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UBB îşi redefineşte modalitatea
de colaborare cu
mediul socio-economic
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
(UBB), prin Institul-STAR UBB (http://starubb.
institute.ubbcluj.ro/), va implementa, în
perioada imediat următoare, un proiect inițiat
împreună cu compania NTT DATA, în vederea
definirii “profilului psihosocial al IT-istului în
următorii ani”.

Noul rol pe care și-l asumă UBB prin Institutul
STAR-UBB vine în completarea celui de stimulare
a abordării tradiționale focalizate pe ofertant (de
tip “top-down”), caracterizată prin propunerea
unor servicii către comunitate și mediul socioeconomic în funcție de expertiza existentă în
UBB, potrivind sau dezvoltând astfel inovativ
nevoi noi ale beneficiarului.

care susțin apoi avantaje competitive pentru
beneficiar în comunitate și mediul socioeconomic. Aceasta în condiţiile în care o serie
de probleme abordabile în logica “bottom-up”
sunt extrem de complexe, depășind adesea
resursele de rezolvare ale beneficiarului, și
trebuie astfel abordate cu resurse academice de
vârf și expertiză profesională integrată.

Prin consorțiile din care face parte, UBB poate
mobiliza cele mai avansate expertize academice
și profesionale disponibile, nu doar intern și
național, ci și la nivel internațional, oferind
astfel șansa unor servicii/soluții inovative,

Proiectul va dura șase luni și se va implementa
în forma unui „UBB-NTT DATA Advanced
Fellowship” din cadrul Institutului STARUBB, derulat administrativ prin Oficiul de
Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv
al UBB.
Iniţiativa reprezintă un prim pas în redefinirea
relației UBB cu comunitatea și mediul socioeconomic, în logica universităților de cercetare
avansată și educație (world-class).
Prin acest prim demers, Institutul STARUBB devine o resursă de servicii inovative și în
logica focalizării pe beneficiar (de tip „bottomup“), oferind servicii sau soluții inovative
pentru problemele cu care se confruntă și pe
care le ridică direct comunitatea și mediul
socio-economic. Serviciile şi soluțiile nu sunt
focalizate doar pe rezolvare de probleme, ci și
pe optimizare și dezvoltare. Institutul STAR-UBB
– Institutul de Știință și Tehnologie al UBB – este
structura de excelență a UBB, care reunește
expertiză avansată și domenii în care UBB este
competitivă internațional.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Tradiție și excelență sportivă la UBB
Universitatea Babeș-Bolyai a dovedit, în
repetate rânduri, că este un element de referință,
atât din punctul de vedere al performanței
academice, cât și din cel al implicării în
comunitate. A dovedit că excelența cercetării
trebuie să fie completată în permanență de
excelența socială și de cea sportivă, din care a
făcut deja o tradiție.
Astfel, UBB a găzduit, în perioada 10-13 aprilie
2017, Turneul Final al Campionatului Național
Universitar de Fotbal, ediția 2016-2017, echipa
studenților clujeni urcând din nou pe podium,
din cadrul ei fiind desemnat și cel mai tehnic
jucător al turneului.
Turneul, organizat în parteneriat cu Federaţia
Sportului Şcolar şi Universitar, a aliniat la start
opt echipe studențești din România - echipa
Universității Babeș-Bolyai, cea a Universităţii din
Oradea, echipa Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iaşi, a Universităţii din Petroşani, cea a

Învățământ și cercetare de performanță!
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Universității „Constantin Brâncuși” din TârguJiu, echipa Universității de Vest din Timişoara,
formaţia Universităţii Politehnice din Timişoara,
precum şi echipa de fotbal a Universităţii 1
Decembrie 1918 din Alba Iulia.
Reprezentanții conducerii UBB au subliniat că
importanţa găzduirii acestui eveniment de către
Universitatea Babeş-Bolyai nu este dată doar de
faptul că echipa de fotbal a UBB a cucerit, anul
trecut, pentru prima oară, titlul național, ci de
faptul că organizarea acestui turneu arată că UBB
este o universitate dedicată atât tradiției, cât și
excelenței în toate domeniile. Mai mult decât
atât, locul firesc al unui campionat universitar
este într-un centru universitar, iar Universitatea
Babeş-Bolyai are cel mai modern campus sportiv
universitar din această parte a Europei.
În urma turneului final de fotbal, studenții
clujeni s-au clasat din nou pe podiumul național,
ocupând locul III al Campionatului Național

Universitar de Fotbal, din rândul lor fiind
desemnat și cel mai tehnic jucător al competiției,
Claudiu Rogozan, acesta fiind și jucător al echipei
de fotbal Universitatea Cluj.
Titlul a revenit echipei Universității de Vest din
Timișoara, care a învins formația Universității
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în urma
loviturilor de departajare.
„Îi felicităm pe studenții noștri pentru
menținerea pe podium și ne bucurăm că am
avut ocazia să găzduim această competiție,
desfășurată în totalitate sub semnul valorilor
sportive și universitare. Le mulțumim cluburilor
sportive (U Cluj, Unirea Jucu și Sănătatea
Cluj) care au fost de acord ca studenții noștri
legitimați în cadrul lor să joace în echipa UBB.
A fost o competiţie extrem de echilibrată din
punct de vedere sportiv, iar condiţiile pe care
UBB le-a oferit, atât din punctul de vedere al
cazării, cât mai ales din cel a bazei sportive
au fost apreciate, de către toți participanții ca
fiind de cel mai ridicat nivel internațional ”, a
declarat prof. univ. dr. Cosmin Irimieș, directorul
general adjunct al UBB, la finalul campionatului.

Antrenamentele participanţilor la
Campionatul European de Gimnastică,
găzduite de UBB
Tot în luna aprilie, Universitatea Babeș-Bolyai
a găzduit, timp de zece zile, antrenamentele
sportivilor participanţi la Campionatul European
de Gimnastică 2017, care s-a desfășurat, în
perioada 19-23 aprilie 2017, la Cluj-Napoca.
Loturile naționale participante la CE de
Gimnastică au efectuat antrenamentele în două
dintre spațiile UBB din Parcul Sportiv Universitar
„Iuliu Hațieganu”.
Implicarea Universiății noastre
într-un
eveniment de asemenea anvergură dovedește
din nou faptul că baza sportivă de care dispune
Universitatea Babeș-Bolyai se ridică întru totul
la standardele europene. La antrenamente
au participat medaliați olimpici și mondiali,
antrenori și sportivi cu experiență, iar faptul că
ei s-au declarat mulţumiți de condițiile pe care
UBB le-a oferit reprezintă o confirmare practică
a valorii investițiilor pe care instituția noastră le-a
realizat pentru a dispune de un campus sportiv
universitar modern și cu adevărat performant.

www.universitaria.ase.ro
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Universitatea din București a obținut locul III
la concursul Willem Vis de la Hong Kong,
cel mai prestigios concurs de drept privat din lume
Echipa Facultății de Drept a Universității din
București a câștigat locul III pe echipe (din 147
participante) la cel mai mare concurs de drept
privat din lume, Willem Vis, faza de pledoarii.
Cea de-a 14-a ediție a competiției s-a desfășurat
în perioada 26 martie-2 aprilie 2017, la Hong
Kong. Echipa Universității din București a fost
singura echipă europeană care a ajuns până în
semi-finalele fazei de pledoarii.
Facultatea de Drept a Universității din
București a participat la concursul Willem Vis
(ediția Hong Kong și ediția Viena) cu 8 studenți,
care au pregătit împreună toate etapele celor 2
concursuri. Dintre aceștia, 4 au pledat la Hong
Kong: Ioana-Cătălina Bîzîc (anul IV), IoanaGabriela Ciornei (anul IV), Octavian-Florentin

Învățământ și cercetare de performanță!
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David (anul IV) și Sabrina-Gabriela Porteka (anul
III). Cei 4 studenți reprezentanți ai Universității
din București care au pledat la Viena în perioada
8-13 aprilie 2017, la ediția a 24-a, sunt StelianaAndra Cărăbaș (anul IV), Mircea-Pavel Dinu
(anul III), Horia-Gabriel Rădulescu (anul III) și
Andreea-Livia Ricu (anul IV).
În cadrul rundelor orale (generale și
eliminatorii), echipa Facultății de Drept a
Universității din București a întâlnit și a surclasat
următoarele universități: Royal University of
Law and Economics (Cambodgia), Universitatea
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Franța), Chinese
University of Hong Kong (Hong Kong), Stetson
University College of Law (SUA), Universitatea
Heidelberg (Germania), Universitatea São Paulo

(Brazilia) și Universitatea Wuhan (China).
Echipa Facultății de Drept a Universității din
București este pregătită de av. drd. Raluca
Papadima, cadru didactic asociat la Universitatea
din București și la Collège Juridique d’Etudes
Européennes, și av. Mihaela Gherghe, avocat în
cadrul societății de avocatură Rizoiu & Poenaru.
Echipa se bucură de sprijin pedagogic pentru
pregătire și din partea unor practicieni, printre
care David Oprea (partener în cadrul societății
de avocatură Markó & Udrea), Radu Văleanu
(avocat în cadrul societății de avocatură DLA
Piper, Paris), Ștefan Ionescu, Răzvan Savin și
Gabriel Fusea (avocați în cadrul societății de
avocatură Nestor Diculescu Kingston Petersen),
Nicole Duclos (partener în cadrul societății de
avocatură Covington & Burling, New York),
precum și din partea unor foști participanți la
concurs, printre care Cristina Badea (studentă

în anul IV) și Alin Florescu (avocat în cadrul
societății de avocatură Markó & Udrea).
Concursul de procese simulate în domeniul
arbitrajului comercial internațional Willem Vis
este cel mai mare și cel mai prestigios concurs
internațional de drept privat din lume. El
reunește în mod tradițional reprezentanți ai
celor mai renumite universități la nivel mondial.
Competiția cuprinde o versiune desfășurată
anual la Viena (aflată la a 24-a ediție) și o
versiune desfășurată anual la Hong Kong (aflată
la a 14-a ediție). Peste 400 de universități din
întreaga lume participă la concursul Willem Vis,
inclusiv cele mai prestigioase universități la nivel
mondial (de exemplu, Harvard, Yale, NYU, Paris
1, Paris 2, University College of London, Queen
Mary, Universitatea Stockholm, Universitatea
Heidelberg, Universitatea Freiburg, etc.)

www.universitaria.ase.ro
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Prof. univ. dr. Mariana-Virginia Lăzărescu de la Departamentul de
Limbi Germanice al Universității din București a primit „Marele Ordin
de Onoare în Argint pentru merite aduse Republicii Austria”
Prof. univ. dr. Mariana-Virginia Lăzărescu,
cadru didactic la Departamentul de Limbi
şi Literaturi Germanice al Universității din
București, a fost distinsă cu Marele Ordin de
Onoare în Argint pentru merite aduse Republicii
Austria (Großes Silbernes Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Österreich), acordat
de Preşedintele Republicii Austria Alexander
Van der Bellen. Festivitatea a avut loc miercuri,
29 martie 2017, la reşedinţa ambasadorului
Republicii Austria la Bucureşti. Ordinul i-a fost
înmânat de către Excelenţa sa Mag. Gerhard
Reiweger, ambasadorul Republicii Austria la
Bucureşti, cu ocazia Jubileului de 25 de ani de la
înfiinţarea Bibliotecii Austria la Bucureşti.

Prof. univ. dr. Mariana-Virginia Lăzărescu este
coordonatoarea Bibliotecii Austria la Bucureşti
din anul 2008, dar a activat în cadrul acesteia
încă de la înfiinţarea ei în anul 1992. În această
calitate a organizat numeroase manifestări
culturale, a invitat personalităţi din universităţi
austriece, scriitori şi oameni de cultură din
Austria, a îndrumat lucrări de diplomă şi
masterat din domeniul literaturii şi civilizaţiei
austriece, s-a preocupat de dotarea bibliotecii
şi a stabilit o relaţie de bună colaborare cu
Biblioteca Centrală Universitară.
Interesele de cercetare ale prof. univ. dr.
Mariana Lăzărescu se axează pe promovarea
literaturii austriece în mediul academic prin
prezentarea de comunicări științifice la congrese
naţionale şi internaţionale, seri de lectură,

ateliere de traducere, participarea la proiecte
cu universităţi şi instituţii de învăţământ din
Austria, prin publicarea de cărţi, articole și studii.
Prof. univ. dr. Mariana Lăzărescu este
vicepreşedinta Asociaţiei Germaniştilor din
Europa Centrală, membră a unor asociaţii
naţionale şi internaţionale de literatură germană
şi austriacă şi a unei comisii internaţionale de
doctorat la Universitatea din Viena.
În cuvântarea de mulţumire, prof. univ. dr.
Mariana Lăzărescu şi-a exprimat speranţa că
Biblioteca Austria la Bucureşti reprezintă şi
va reprezenta şi pe viitor un însemnat lăcaş al
culturii, al spiritualităţii, al întâlnirii cu Austria pe
pământ românesc.

La eveniment au fost prezenţi prof. univ. dr.
Liviu Papadima şi prof. univ. dr. Sorin Costreie,
prorectori ai Universității din București, prof.
univ. dr. Liviu Franga, decanul Facultății de
Limbi și Literaturi Străine, conf. univ. dr. IleanaMaria Ratcu, prodecan al Facultății de Limbi și
Literaturi Străine, ataşata culturală a Austriei la
Bucureşti Elisabeth Marinkovic, trimis special al
Ministerului Afacerilor Externe al Austriei Ulla
Krauss-Nussbaumer, reprezentanţi ai ambasadei
Republicii Federale Germania la Bucureşti şi
alte personalităţi din instituţii de cultură şi
învăţământ superior care promovează cultura şi
limba germană în Bucureşti şi în România.
Învățământ și cercetare de performanță!
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în perioada decembrie 2014 – aprilie 2017, în
cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural”,
finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 20092014.

Digitizarea documentelor medievale,
final de proiect interinstituțional coordonat de
Universitatea din București
Universitatea din București a organizat
marți, 25 aprilie 2017, conferința de încheiere
a proiectului „Digitizarea documentelor
medievale din Arhivele Naționale ale României”.
La evenimentul care s-a desfășurat la sediul
Facultății de Istorie au participat cercetători,
profesori, studenți, specialiști interesați de
istorie, arhive și de digitizarea documentelor
istorice. Nu în ultimul rând, conferința s-a
bucurat de prezența rectorului Mircea Dumitru,
prorectorului Laurențiu Vlad, dr. Ioan Drăgan,
director al Arhivelor Naționale ale României,
precum și a conf. univ. dr. Ionuț Costea, conf.
univ. dr. Marius Diaconescu, drd. Rebeca Dologa
și drd. Dorel Țuinea.
Cel mai remarcabil rezultat al proiectului îl
reprezintă baza de date Arhiva Medievală a
României, o noutate pentru spațiul românesc,
care contribuie în mod esențial la cunoașterea
istoriei românilor, a ungurilor, a germanilor, a
romilor și a altor popoare care au conviețuit în

Învățământ și cercetare de performanță!
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În plus, proiectul a fost extins și la alte instituții
și persoane fizice care au în proprietatea lor
documente anterioare anului 1600, iar până în
prezent s-au asociat acestui proiect Biblioteca
Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-

acest spațiu în secolele XII-XVI prin facilitarea
accesului la sursele istorice.

Napoca și Muzeul Național de Istorie a României.

În cadrul acestui proiect, a cărui închidere s-a
realizat în cadrul conferinței din 25 aprilie, au
fost digitizate toate documentele emise până
în anul 1600 păstrate în Arhivele Naționale
ale României în original, copii, transumpturi
sau rezumate și au fost restaurate peste 1.000
documente deteriorate. Totodată, pentru
facilitarea accesului publicului larg la documente
au fost create 7 pagini de internet pentru
Arhivele Naționale ale României din București
(Arhivele Naționale Istorice Centrale), Cluj,
Maramureș, Sibiu, Brașov, Covasna și Iași.

3.942.848,08 lei, din care 100% este valoare

Valoarea

totală

a

proiectului

este

nerambursabilă. Grantul SEE acoperă 85% din
proiect, adică 3.351.420,87 lei, iar finanțarea din
bugetul național este în valoare de 591.427,21
lei.
Mai multe informații despre baza de date
Arhiva Medievală a României pot fi accesate la
adresa: http://arhivamedievala.ro/.

de

Baza de date Arhiva Medievală a României face
parte din proiectul „Digitizarea documentelor
medievale din Arhivele Naționale ale României”,
implementat de Universitatea din București
în parteneriat cu Arhivele Naționale ale
României, Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca și Arhivele Naționale ale Norvegiei
www.universitaria.ase.ro
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI

Învățământ și cercetare de performanță!
24

www.universitaria.ase.ro
25

La Mulţi Ani, ASE!
Vivat Academia!

Un alt eveniment l-a reprezentat cea de-a IV-a ediție a “Săptămânii Porţilor Deschise ”, în cadrul
căreia locul central îl ocupă Târgul Facultăților. Cei peste 3000 de liceeni au interacţionat direct, la
standurile special amenajate, cu reprezentanţi ai decanatelor, cadre didactice şi studenţi, pentru
a afla informații despre oferta educațională, viața de student, oportunităţi de carieră și au vizitat
În fiecare an, pe 6 aprilie, Academia de Studii Economice din București sărbătorește Ziua
Universității prin diverse manifestări educaționale, sportive și cultural-artistice. Împlinirea a 104 ani

puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student la ASE: biblioteci, amfiteatre, săli de lectură,
Muzeul ASE şi săli de sport.

de la înființare a fost marcată în Aula Magna în cadrul unei Adunări festive, la care au rostit alocuțiuni
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Pavel Năstase, Ministrul Educaţiei Naţionale şi
Preşedintele Senatului Universitar, cadre didactice şi studenţi. Adunarea festivă s-a încheiat cu un
concert susţinut de Corul ASE.

Foto: Adunarea Festivă a Senatului universitar, prilejuită de Ziua ASE
Învățământ și cercetare de performanță!
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Foto: Vizite ale elevilor din București și din țară la ASE
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Ceremonia de acordare a Burselor Regale
„Regele Carol I” și „Regina Elisabeta”

Seria manifestărilor prilejuite de Ziua Universității a continuat cu manifestări sportive: meciurile
demonstrative de fotbal între echipa ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și
echipele Staff Steaua, FRF şi artişti, crosul ASE Student Run, care a reunit peste 500 de participanți.

În data de 12 aprilie a.c., s-a desfășurat, în Aula

Business și Turism. Bursele au fost înmânate de

Magna, ceremonia de acordare a Burselor Regale

Alteța Sa Regală Principele Radu, care a transmis

„Regele Carol I” și „Regina Elisabeta”. Aceste

gazdelor și studenților prezenți un mesaj din

burse au fost fondate de Altețele Lor Regale

partea Principesei Moștenitoare Margareta și a

Principesa Moștenitoare Margareta și Principele

domniei sale.

Radu și sunt oferite de Casa Regală din anul 2015,

La eveniment au participat reprezentanți ai

ca o continuare a legăturii tradiționale dintre

conducerii ASE, cadre didactice și studenți.

Coroană și educație, începută de întemeietorul

În deschiderea ceremoniei, prof. univ. dr.

României moderne, Regele Carol I.

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a subliniat

În acest an universitar Bursa „Regele Carol I” a

importanța acestei inițiative regale de susținere

fost câștigată de Nicolae Pintilie, student în anul

a excelenței, de onorare a performanței și de

al II-lea la Facultatea de Management, iar Bursa

promovare a spiritului de competiție. Rectorul

„Regina Elisabeta” – de Georgiana Dorobanțu,

ASE a mulțumit Alteței Sale Regale Principele

studentă în anul al III-lea la Facultatea de

Radu pentru acest moment deosebit din viața

Foto: Manifestări sportive de Ziua ASE
Învățământ și cercetare de performanță!
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universității și a transmis Principesei Margareta,

Bursele regale „Regele Carol I” și „Regina

Custodele Coroanei, un mesaj de considerație și

Elisabeta” sunt acordate anual studenților

admirație din partea comunității universitare a

Academiei de Studii Economice din București

ASE. Dânsul a invocat ceremonia de decernare a

în preajma sărbătorilor de Paști. Pentru aceste

primelor burse, desfășurată în Salonul Florentin

burse sunt aleși studenți cu rezultate deosebite

al Castelului Peleș. De asemenea, prof. univ. dr.

la învățătură și care se află într-o situație

Nicolae Istudor a transmis un mesaj de sănătate

materială precară.

și gânduri de prețuire pentru Majestatea Sa
Regele Mihai I, care este DHC al universității
noastre. În cadrul ceremoniei, Corul ASE a
intonat Gaudeamus Igitur și Imnul Regal și a
susținut un concert .

Foto: Decernarea Burselor Regale „Regele Carol I” și „Regina Elisabeta”

Învățământ și cercetare de performanță!
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Lansarea programului de studii postuniversitare Managementul
Strategic al Ospitalității
În data de 5 aprilie a.c., ASE a lansat

ospitalității, care își doresc o dezvoltare a

oficial Programul de studii postuniversitare

carierei, dar și celor care vor să se specializeze

Managementul

în acest domeniu sau să își dezvolte abilitățile de

Strategic

al

Ospitalității,

organizat în comun de Academia de Studii
Economice din București și École hôtelière de

Programul se derulează pe parcursul a 7

Lausanne (EHL), cea mai prestigioasă Școală din

module, incluzând 198 de ore predate de

lume în domeniul managementului ospitalității.

specialiști de la EHL/ LHC și ASE. După absolvire,

La festivitate au participat conducerea ASE și

cursanții interesați pot urma un modul opțional

EHL, Director Dezvoltare Lausanne Hospitality

de 5 zile, desfășurat la EHL. Absolvenții

Consulting - prof. dr. Ray Junius, membri ai

programului vor primi un Certificat de atestare

corpului diplomatic, ai Camerelor de Comerț,

a competențelor profesionale, recunoscut de

ai Consiliului Consultativ al ASE, reprezentanți

Ministerul Educației Naționale din România și

ai asociațiilor profesionale din turism, ai

un Certificat de Educație Executivă, eliberat de

administrației publice locale, specialiști în

École hôtelière de Lausanne.

domeniu, profesori și studenți ai ASE.

este prima de acest profil din lume, cu o mare

încheiat între Academia de Studii Economice din

contribuție la dezvoltarea turismului în Elveția

Bucureşti (ASE) şi École hôtelière de Lausanne

și este considerată de către specialiști ca fiind

(EHL), din Elveția. Parteneriatul constituie o

cea mai performantă instituție care se ocupă de

formă de cooperare academică și științifică,

formarea de directori și operatori în industria

materializată prin organizarea și desfășurarea

ospitalității. École hôtelière de Lausanne (EHL)

în România, în comun de către ASE și EHL,

este considerată un ambasador al ospitalității

reprezentată de Lausanne Hospitality Consulting

elvețiene tradiționale, care a creat și a inspirat o

(LHC), a programului de studii postuniversitare

comunitate profesională unică, de peste 25.000

în Managementul Strategic al Ospitalității.

de manageri în acest domeniu.

mediul de afaceri și mai ales celor din industria

32

École hôtelière de Lausanne, fondată în 1893,

Programul se bazează pe un parteneriat

Programul se adresează profesioniștilor din

Învățământ și cercetare de performanță!
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Foto: Festivitatea de lansare oficială a Programului de
studii postuniversitare Managementul Strategic al
Ospitalității, ASE-EHL
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Excursie de studiu la Konstanz pentru masteranzi de la Economie

„Este a șasea mobilitate de acest tip organizată
în colaborare, începând din 2008, anul în care

Afaceri

II participă la cursuri și seminarii la universitatea

s-a înființat programul de master Afaceri

Internaționale și Strategii interculturale de

germană din Konstanz, vizitează biblioteca

internaționale

la Facultatea de Economie și Administrarea

din campus, având posibilitatea să consulte

a declarat Andreea Iacobuță, unul dintre

Afacerilor studiază, timp de o săptămână, la

fondul documentar al acesteia. Participanții la

coordonatorii schimbului de experiență.

Universitatea Konstanz, Germania. Mobilitatea

mobilitate vor avea, în această perioadă, o vizită

Universitatea Konstanz a fost înființată în

are loc în perioada 23-30 aprilie. Grupul este

de lucru la Camera de Comerț și Industrie din

anii ’60 și este renumită pentru facultățile de

format din 15 studenți și 2 cadre didactice,

Konstanz. În plus, ei se întâlnesc cu studenții

științe politice și administrative, fizică, chimie,

coordonatorii programului fiind conf. univ. dr.

români care la momentul de față își desfășoară

psihologie. În cadrul unui parteneriat cu

Andreea Iacobuță și conf. univ. dr. Magdalena

studiile în incinta universității gazdă, cu profesori

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași –

Leca.

și cu reprezentanții Departamentului de Relații

unul dintre cele mai vechi ale UAIC – instituția

Internaționale.

de învățământ superior oferă unui număr

Masteranzii

de

la

specializarea

Timp de o săptămână, masteranzii din anul I și

și

strategii

interculturale”,

important de studenți români posibilitatea de
a studia pentru unul sau mai multe semestre în
Germania.

Învățământ și cercetare de performanță!
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Profesor al Facultății de Litere, premiat în cadrul
Galei „Observator Cultural”
Conf. univ. dr. Radu ANDRIESCU de la Catedra

lirica română actuală (2005) și a șapte volume

de Limba și literatura engleză a Facultății de

de poezie: Oglinda la zid (1992), Ușa din spate

Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” a fost

(1994), Sfârșitul drumului, începutul călătoriei

premiat în cadrul Galei „Observator cultural”, la

(1998), Eu și câţiva prieteni (2000), Punțile

categoria Poezie, pentru volumul ,,Când nu mai

Stalinskaya (2004), Pădurea metalurgică (2008)

e aer”, apărut la Casa de editură „Max Blecher“,

și Metalurgic (2010).

în 2016.

(University of Georgia Press, 2004), The New

A XI-a ediţie a Galei „Observator cultural” a

European Poets (Graywolf Press, 2008), The

avut loc marți, 4 aprilie 2017, la Teatrul Odeon

Vanishing Point That Whistles: An Anthology

din București.

of Contemporary Romanian Poetry (Talisman
House Publishers, 2012), Memory glyphs: 3
prose poets from Romania (Prague, Twisted
Spoon, 2009) și Anthology of Contemporary
Poetry from Iaşi (2013). În 2007, Longleaf Press
i-a publicat volumul The Catlan Within.

Din juriul au făcut parte Carmen MUŞAT
(preşedinta juriului), Bianca BURŢA-CERNAT,
Adina DINIŢOIU, Cezar GHEORGHE, Adrian
LĂCĂTUŞ, Iulia POPOVICI şi Bogdan-Alexandru
STĂNESCU.

Textele sale au apărut și în numeroase antologii

Radu Andriescu este autorul unui volum de

în limba engleză, printre care The Poetry

eseuri – Paralelisme și influenţe culturale în

Of Men’s Lives: An International Anthology

Foto: Radu Andriescu la FILIT, Iași, foto credit Viorel Ilișoi
Învățământ și cercetare de performanță!
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Doi reprezentanți UAIC numiți în organismele consultative
ale Ministerului Cercetării și Inovării
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași va avea doi reprezentanți în organismele

a devenit membră în Colegiul Consultativ pentru
Cercetare – Dezvoltare și Inovare (CCCDI).

consultative ale Ministerului Cercetării și

Consiliul Național al Cercetării Științifice

Inovării. Astfel, prof. univ. dr. lonel MANGALAGIU

este organismul care acordă consultanță

– Prorector pentru programe de cercetare științifică

Ministerului Cercetării și Inovării în ceea ce

și transfer de cunoștințe – a fost desemnat

privește finanțarea, monitorizarea și evaluarea

membru în Consiliul Național al Cercetării Științifice

activităților de cercetare științifică din România.

(CNCS), iar prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ – Director al

Membrii săi stabilesc standardele, criteriile

Departamentului Interdisciplinar Socio – Uman –

și indicatorii de calitate pentru cercetarea

Foto: Prof. univ. dr. lonel MANGALAGIU

Foto: Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ
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științifică, auditează periodic activitatea de

Ministerul Cercetării și Inovării în coordonarea,

cercetare și realizează anual un raport privind

evaluarea și monitorizarea activităților de

starea cercetării științifice la nivel național.

cercetare științifică din România. CCDI este

De asemenea, membrii consilului vor avea un

format din 37 de membri.

rol esențial în conceperea instrumentelor de

Cei doi reprezentanți ai Universității „Alexandru

finanțare pentru cercetare, dar și în evaluarea

Ioan Cuza” din Iași au fost numiți în urma unui

și asigurarea calității școlilor doctorale. În total,

proces de selecție desfășurat la nivel național.

consiliul are 21 de membri.
Colegiul

Consultativ

pentru

Cercetare-

Dezvoltare și Inovare (CCCDI) asigură, la
nivel național, suportul științific specializat în
elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul
cercetării-dezvoltării și inovării. Acesta sprijină

www.universitaria.ase.ro
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Zilele Porților Deschise la UVT
Obiective: promovarea ofertei educaționale - consiliere
și orientare în carieră pentru viitorii studenți
Ateliere de pictură și gravură, experimente de

Deschise. Evenimentul a avut loc în perioada

„Ne-am orientat către acțiuni cât mai

cel mai bine. Acțiunea crește în amploare în

chimie și biologie sub tematica „între știință și

27-31 martie și s-a adresat elevilor de toate

practice, pentru a prezenta aplicabilitatea celor

fiecare an. Vrem ca elevii să-și aleagă traseul

magie”, „Mapping festival”… sau cum să creezi

vârstele.

învățate în viața de zi cu zi. Oferta e diversă și

profesional în cunoștință de cauză. Îi invit pe

o hartă în 30 de minute folosind cartografia

În plus față de cele deja menționate, au mai

se pliază pe diferite vârste, de la cei mai mici

toți cei interesați în a urma o facultate să ne

digitală, călătorii în timp cu ajutorul hărților

avut loc și conferințe specializate, dar și excursii

dintre elevi, la liceenii din anii terminali. Este

treacă pragul. De altfel, universitatea le este

digitale, activități fizice pe biciclete și role și

prin Timișoara. De asemenea, tinerii elevi au

important pentru tineri să-și formeze o opinie

deschisă în permanență, nu doar cu ocazia

chiar o simulare a unui Consiliu de Securitate

putut participa și la cursuri și seminarii alături

cât mai bine conturată vizavi de profesia pe

acestei acțiuni”, a declarat rectorul UVT, prof.

ONU. Toate acestea și multe altele au fost

de studenți. Oferta facultăților pentru Zilele

care doresc să o urmeze. Putem spune că ne-am

univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

acțiuni pregătite de Universitatea de Vest din

Porților Deschise a fost variată, în funcție de

propus ca evenimentul să fie și un instrument

Timișoara pentru elevii din vestul țării care au

specialitate, fiind pregătite mai mult de 90 de

de îndrumare a tinerilor către un traseu

trecut pragul instituției în cadrul Zilelor Porților

activități diferite.

educațional și profesional care li se potrivește
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Școală de televiziune la UVT
Un proiect important pentru o viitoare carieră în mass-media
Demarat la finalul anului trecut sub denumirea

„Școala de televiziune” funcționează ca o

„UVT TV”, proiectul „Școlii de televiziune” a

redacție, după toate regulile unei redacții

depășit rapid faza de început, luând amploare

profesioniste: ședință de redacție, sumar,

în doar câteva luni. Inițial a fost conceput să

realizarea de interviuri, știri, reportaje, portrete,

se desfășoare ca o emisiune tv transmisă prin

toate genurile de materiale de televiziune.

intermediul televiziunii locale Tele Europa Nova.

Este o echipă închegată, formată din studenți

Însă, având în vedere că proiectul a dovedit un

și coordonată de prof.univ.dr. Marcel Tolcea

potențial mare de dezvoltare, redacția a fost

(Facultatea de Științe ale Comunicării, jurnalist

reconfigurată tehnic astfel încât să facă posibile

și scriitor) și Daniela Rațiu (jurnalist și scriitor).

atât înregistrări de materiale de televiziune,

Studenții implicați învață procesul realizării

montare, arhivare, dar și emiteri online,

unui material de televiziune de la etapa de

organizându-se un post de televiziune și radio

documentare, scrierea textului de însoțire al

online.

imaginii, înregistrarea textelor pentru imagine,

filmarea,

organizarea

cadrelor,

unghiul

de abordare al unui material – fie că este
consemnarea unei știri, fie interviu sau reportaj.
De asemenea, ei află cum se organizează un
material filmat, cum se taie, ce se folosește
din brutul de imagine, exersează specificul
jurnalismului de televiziune, dar învață și care
sunt regulile de organizare a unei redacții.
Școala de Televiziune UVT TV este exact ceea
ce trebuie pentru comunitatea UVT: un laborator
de televiziune adresat nu numai studenților de la
Jurnalism și Comunicare, ci și tuturor studenților
pasionați de media, indiferent de specialitatea
aleasă.
UVT TV pune la dispoziție spațiul, mijloacele
și cunoștințele necesare pentru a realiza o știre,
un reportaj, un interviu, un documentar, un
scurtmetraj.
Le arată studenților cum se filmează, cum
se montează/editează un material video. Îi
încurajează să meargă pe teren, să vadă cum
se face documentarea, apoi să învețe cum se
înregistrează vocea pentru materiale sau cum se
face „voice-over”. Studenții pot învăța care este
specificul textului de televiziune și pot vedea pe
viu care sunt etapele procesului de televiziune.
„Școala

de

televiziune”

oferă

bagajul

indispensabil pentru mai departe.
Alături de echipa UVT TV, studenții își vor
putea construi un portofoliu consistent, un pas
important pentru o viitoare carieră.
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Ministrul Educației, în vizită la
Universitatea de Vest din Timișoara

Ministrul Educației, dl. Pavel Năstase, a vizitat

UVT, în Aula Magna „Ioan Curea”, în prezența

Universitatea de Vest din Timișoara, unde

rectorilor universităților din Timișoara, a

a purtat mai multe discuții cu conducerea

primarului orașului, prof. univ. dr. ing. Nicolae

instituției și invitați din afara țării. Vizita domniei

Robu, a președintelui CJ Timiș, Călin Dobra, a

sale a fost prilejuită de Olimpiada Națională

Mitropolitului Banatului ÎPS Ioan, a Inspectorului

de Matematică, una dintre ceremoniile de

Școlar General d-na. Aura Danielescu și a altor

deschidere având loc la Universitate.

oficialități locale. În plus, Universitatea a acordat

„Am avut discuții productive cu Ministrul
Educației, dl Pavel Năstase. Ne cunoaștem de

premii și a găzduit probele de baraj de selectare
Ministrul Educației, dl. Pavel Năstase s-a

deschis a mai multor problematici educaționale.

adresat elevilor, asigurându-i de tot suportul

Academia de Studii Economice, instituție pe

din partea instituției pe care o reprezintă. „Sunt

care a reprezentat-o în perioada 2012-2016,

convins, dragi olimpici, că rectorii abia așteaptă

este parte a Consorțiului Universitaria. Domnia

să vă prindă în admiterile care deja urmează. Veți

sa a fost prezentă la Timișoara cu ocazia

avea o șansă în plus față de ceilalți”, le-a transmis

Olimpiadei Naționale de Matematică, UVT

Ministrul Educației elevilor. Dl. Pavel Năstase

având o contribuție importantă la desfășurarea

a adăugat că Ministerul Educaţiei îşi doreşte

acesteia”, a spus rectorul UVT, prof. univ. dr.

ca, în viitor, olimpiadele la toate disciplinele

Marilen Gabriel Pirtea.

să fie mai bine organizate. „Ne gândim să

Aproximativ 1000 de elevi s-au aflat la

modificăm procedurile, regulamentele, astfel

Timișoara pentru a participa la Olimpiada

încât începând de la etapa primară până la

Națională de Matematică, ale cărei ceremonii

cea naţională toţi elevii să aibă posibilitatea să

de deschidere și de premiere s-au desfășurat la

participe la olimpiade”, a declarat domnia sa.
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învingători, pentru faptul că ați ajuns aici, prin

deschiderea conferinței Diaspora Științifică.

munca, prin efortul, prin ambiția, consecvența

Colegi de-ai voștri mai mari, care activează la

și inteligența voastră”, le-a spus rectorul UVT,

cele mai mari universități din lume, de pe toate

prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea olimpicilor.

continentele, s-au reunit la Timișoara împreună

Alături de Ministrul Educației, conducerea

cu cercetători din România. (...) Michelangelo

Universității de Vest din Timișoara a purtat

Buonarroti spunea că ‹‹problema pe care o au

discuții și cu profesorul Burton Lee, de la

oamenii nu este că țintesc prea sus și eșuează,

Universitatea Stanford, aflat în Timișoara pentru

ci că țintesc prea jos și reușesc››. Cu siguranță,

un proiect al companiei Hella România.

voi ați țintit sus. Bine ați făcut. Sunteți toți

a loturilor pentru concursurile internaționale.

mult timp, ceea ce ne-a permis abordarea în mod
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