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aproape 20.000 de candidați la UBB

Universitatea Babeș-Bolyai atinge noi recorduri 
în ceea ce privește numărul absolvenților de 
liceu și de facultate care vor să urmeze unul 
dintre programele de studiu puse la dispoziția 
lor. 

Astfel, în acest an, la sesiunea de admitere 
organizată în luna iulie s-au înscris aproape 20.000 
de candidați, numărul lor fiind semnificativ mai 
mare decât cel înregistrat în anii trecuți. 

Peste 15.700 de absolvenți de liceu și-au depus 
dosarele de înscriere pentru studiile la nivel 
licență (învățământ cu frecvență și învățământ la 
distanță), numărul candidaților înscriși fiind cu 
peste 1.000 mai mare decât cel total înregistrat 
în sesiunea de admitere din vara anului trecut.

În aceeași perioadă, aproape 3.700 de candidați 
și-au depus dosarele pentru unul dintre locurile 
oferite de UBB la nivelul programelor de master.

Viitorii studenți ai Universității Babeș-Bolyai 
sunt așteptați cu o ofertă extrem de diversificată, 
candidații având la dispoziție, pentru anul 
universitar 2017-2018, un număr de 4.947 de 
locuri bugetate, peste 9.200 de locuri în regim 
cu taxă și 2.650 de locuri pentru învățământ 
la distanță și învățământ cu frecvență redusă 
pentru studii universitare de nivel licență. Din 
aceste locuri bugetate, 60 sunt locuri speciale 
alocate pentru candidații de etnie rromă, 5 sunt 
destinate persoanelor cu dizabilități, iar alte 
128 de locuri au fost alocate etnicilor români 
din afara granițelor țării, aceștia din urmă având 
posibilitatea de a-și trimite dosarul de înscriere 
prin poșta clasică sau electronică.

Și absolvenții de facultate care doresc să se 
înscrie la master au posibilitatea de a opta 
pentru unul dintre cele peste 3.595 de locuri la 
buget, peste 6.600 de locuri la taxă și aproximativ 
900 de locuri pentru învățământul cu frecvență 
redusă. Din numărul locurilor bugetate, 25 sunt 
special alocate candidaților de etnie rromă, 
iar 95 sunt destinate etnicilor români din afara 
granițelor României.

Candidații au la dispoziție 237 de programe 
de licență (învățământ cu frecvență și la 
distanță), respectiv 223 de programe de master 
(învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Perioada de admitere la Universitatea Babeș-
Bolyai a fost cuprinsă între 12 și 31 iulie 2017, 
calendarul admiterii – perioada de înscrieri, 
probele de concurs, afișarea rezultatelor, 
depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, 
perioada de redistribuire a locurilor rămase 
disponibile – a fost stabilit la nivelul fiecărei 
facultăți din cadrul UBB, fiind accesibil la adresa: 
http://admitere.ubbcluj.ro.

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

Pe întreaga perioadă a admiterii, Universitatea 
Babeș-Bolyai a pus la dispoziția candidaților un 
număr de 440 de locuri în căminele proprii din 
Campusul Studențesc Hașdeu. Locurile, situate 
în camere cu 5 paturi, au fost disponibile în 

perioada 12-31 iulie 2017, la un tarif de cazare 
de 25 lei/pat/noapte.

Pentru sesiunea de admitere din iulie 2017, UBB 
a implementat o serie de metode inovatoare.

premieră la FseGa-UBB: înscriere la admitere 
cu numere de ordine monitorizate online

Candidații care s-au înscris la Facultatea 
de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
(FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai 
au avut la dispoziție un sistem nou, menit să 
reducă semnificativ cozile și timpul petrecut pe 
holurile facultății pentru depunerea dosarelor 
de înscriere.

Începând din această sesiune de admitere, 
candidații au avut la dispoziție un sistem 
electronic de dirijare și ordonare, care prevedea 

eliberarea unor numere de ordine pentru 
încasarea taxelor de admitere și de școlarizare, 
având ca scop principal eliminarea cozilor de la 
casierie și îmbunătățirea gestionării timpului de 
către fiecare candidat. 

„O premieră națională este, după cunoștința 
noastră, afișarea online în timp real (pe website-
ul facultății) a numărului de ordine curent și a 
timpului de așteptare pentru fiecare număr. 
Astfel candidații nu mai sunt nevoiți să rămână 
în preajma casieriei, așteptându-și rândul, ci pot 
să-și petreacă timpul în mod distractiv și creativ 
alături de trainerii și voluntarii Centrului de 
Orientare și Consiliere Profesională de la parterul 
clădirii FSEGA sau chiar să iasă din campusul 
FSEGA pentru o plimbare în parc, spre exemplu, 
și să revină în timp util la casierie”, afirmă conf. 
univ. dr. Răzvan Mustață, decanul FSEGA. 
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robotul Hiphi, soluția inteligentă pentru 
admiterea la facultate

Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai, alături de compania 
Imprezzio Global, a implementat o soluție 
software de tip chatbot pentru a facilita procesul 
de admitere din acest an. 

Chatbot-ul este un soft automatizat, gândit să 
răspundă rapid la întrebările utilizatorilor și să 
extragă informații relevante dintr-o cantitate 
uriașă de date.

Robotul Hiphi își desfășoară activitatea pe 
Facebook și oferă informații despre specializările 
și locurile disponibile, conținutul dosarului de 

înscriere, calendarul admiterii, regulamentul și 
criteriile de selecție.

Parteneriatul dintre Facultatea de Istorie și 
Filosofie și compania software Imprezzio Global 
presupune dezvoltarea Hiphi și transformarea 
acestuia într-un ghid virtual care să asiste 
studenții facultății pe toată durata studiilor. 
Aceștia pot accesa astfel mult mai ușor 
informațiile despre cazare, cursuri, contracte de 
studiu, examene și evenimente.

Burse pentru învățământul la distanță în UBB

Studenții care optează pentru învățământul 
la distanță (ID) sau cu frecvență redusă (IFR) 
din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor putea 
primi, începând cu anul universitar 2017-2018, 
burse care vor ajunge până la 25% din valoarea 
taxei de școlarizare.

Senatul Universității Babeș-Bolyai a aprobat 
acordarea burselor de performanță și a burselor 
speciale pentru studenții ID și IFR înmatriculați 
în anul I de studiu, atât la nivel liență, cât și la 
nivel master, condiția de bază pentru obținerea 
acestor burse fiind ca studenții să fie integraliști.

Bursele de performanță vor fi acordate 
semestrial, prin intermediul Centrului de 
Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu 
Frecvență Redusă (CFCIDFR) din cadrul UBB, pe 
baza mediei obținute în semestrul precedent 
celui pentru care se solicită bursa. 

La rândul lor, bursele speciale pentru activitatea 
științifică (burse de excelență), precum și 
bursele speciale pentru activitatea sportivă 
destinate studenților înmatriculați la forma de 
învățământ la distanță și cu frecvență redusă vor 
fi acordate tot semestrial, respectând aceleași 
principii de evaluare și acordare care se aplică 
burselor similare pentru studenții de la forma de 
învățământ cu frecvență.

Pentru anul universitar 2017-2018, numărul 
de burse alocate pentru un program de studiu 
va reprezenta 5% din numărul de studenți 
înmatriculați la începutul anului universitar, 

dar nu mai puțin de o bursă/program. Astfel, 
fiecare program va dispune de minimum o 
bursă, cu condiția să aibă cel puțin 10 studenți 
înmatriculați.

admitere pentru vorbitorii de limbă maghiară 
și germană

Absolvenții de liceu care vor să studieze în limba 
germană au avut și ei posibilitatea de a opta 
pentru unul dintre cele 155 de locuri bugetate 
și 346 de locuri cu taxă scoase la concurs, în 
perioada 12–31 iulie 2017, de Universitatea 
Babeș-Bolyai. 

UBB oferă, pentru anul universitar 2017-2018, 
un număr de 9 specializări în limba germană la 
nivel licență și alte 5 specializări în aceeași limbă 
la nivel master, nivel la care candidații pot opta 
pentru unul dintre cele 65 de locuri scoase la 
concurs.

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai 
pune la dispoziția candidaților care doresc să 
studieze în limba maghiară peste 1.100 de locuri 
bugetate și peste 1.400 de locuri cu taxă la nivel 
licență, precum și peste 500 de locuri bugetate 
la nivel master.
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BBU open a adus la Cluj cele mai puternice echipe de dezbatere din 
europa

Universitatea Babeș-Bolyai a găzduit, în 
perioada 7-8 iulie 2017, cea de-a patra ediție 
a turneului internațional de dezbateri Babeș-
Bolyai University open (BBU open), cel mai 
mare turneu internațional de dezbateri pentru 
studenți din România și unul dintre cele mai 
mari de acest gen din Europa de Est.

Astfel, fiecare dintre cele patru ediții ale 
acestui turneu care are loc cu începere din 
2014 a adus anual la Cluj peste 120 dintre cei 
mai buni studenți practicanți ai dezbaterilor de 
la cele mai mari universități europene, precum 
și câțiva dintre cei mai buni arbitri de dezbateri 
din comunitatea internațională. Turneul se 
desfășoară în limba engleză, iar dezbaterile au 
la bază formatul British Parliamentary, format 
care își are originile în dezbaterile parlamentare 

britanice. Acest eveniment este organizat după 
modelul unor turnee de prestigiu precum 
Oxford sau Cambridge InterVarsity și presupune 
cinci runde de dezbateri, urmate de semifinale și 
finale, derulate în limba engleză. 

La fel ca în ceilalți ani, BBU Open 2017 a 
fost condusă de o echipă de directori de 
turneu formată din cei mai prestigioși membri 
ai comunității internaționale de dezbateri, 
câștigători și organizatori ai unora dintre cele 
mai mari campionate din lume: Duncan Crowe 
(St Andrews University, Marea Britanie), Daniel 
Berman (London School of Economics, Marea 
Britanie), Monica Forman (Tel Aviv University, 
Israel), Daan Welling (Leiden University, Olanda), 
Andreea Iordăchescu (Universitatea Babeş-
Bolyai, România).

Turneul este organizat de către BBU debate 
society, programul educațional de dezbateri al 
Universității Babeș-Bolyai cu o vechime de 18 ani, 
rezultat al unui parteneriat unic în țara noastră 
între Universitatea Babeș-Bolyai și ARDOR 
Transilvania, organizație care manageriază o 
rețea de peste 30 de cluburi de dezbateri pentru 
elevi de liceu și studenți din Transilvania. Anul 
2013 a marcat un punct de cotitură în istoria 
acestei colaborări, Universitatea Babeș-Bolyai 
ajungând pe locul 24 în World debate rankings 
(singurul clasament acceptat în domeniu, care 
stabilește ierarhia primelor 900 de universități 
din lume la dezbateri). 

Mai mult, în cadrul finalei BBU Open 2016, 
echipa Universității Babeș-Bolyai – formată din 
Călin Mureșanu și Ioana Georgescu – a învins 
echipa Universității Cambridge, una dintre cele 
mai titrate de pe continent și deținătoare a 
titlului european la dezbateri.

Membrii cluburilor de dezbateri din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai au o lungă istorie 
de participări de mare succes la competițiile 
internaționale: echipa formată din Nicoleta 
Lupea și Dan Cristea, studenți ai Facultății de 
Drept, a reușit să câștige Campionatele Europene 
și Campionatele Mondiale de Dezbateri în același 
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an, 2008, performanță urmată de ajungerea din 
nou, în 2014, în finala Campionatului Mondial 
de către o echipă a Facultății de Studii Europene, 
iar în 2015 de prezența unei echipe în finala Paris 
Open. 

Ediția din acest an a avut loc între 7-8 iulie și a 
început cu Ceremonia de Deschidere de vineri, 
ora 15.00, de la Facultatea de Științe Economice 
și Gestiunea Afacerilor, unde s-au desfășurat 
cele cinci runde preliminare și semifinalele de 
vineri și sâmbătă.

Printre temele de dezbateri discutate în runde 
se numără:

„Acest Parlament ar oferi doctorilor mai 
degrabă decât părinților autoritatea de a lua 
decizia finală în probleme de ordin medical 
suferite de copii.”

„Acest Parlament consideră că Uniunea 
Europeană ar trebui să accepte oferta Arabiei 
Saudite de a tăia toate legăturile politice și 
economice cu Qatar.”

Cele mai bune patru echipe s-au calificat în 
finala care a avut loc sâmbătă seara, de la ora 
19.00, în Aula Magna a Universității Babeș-
Bolyai, acestea fiind formate din:

1.  Alex Moise și Aron Cohen (Central European 
University, Ungaria)

2. Roel Becker și Floris Holstege (Leiden Debating 
Union, Olanda)

3. Ilija Ivanišević și Janko Đorđević (Belgrade 
University, Serbia)

4. Miri Muntean și Marvin Grünthal 
(Debattierklub Wien, Austria) 

Finala a fost un eveniment organizat după 
modelul Oxford Debates, o dezbatere publică în 
care finaliștii din echipele Guvernului și Opoziției 
discută în fața membrilor marcanți ai comunității 
pe o temă de larg interes și impact pentru 
societate. Tema finalei a fost anunțată, conform 
regulilor British Parliamentary, cu 15 minute 
înainte de începerea dezbaterii, iar finaliștii din 
echipele Guvernului și Opoziției au discutat pe 
tema: „Acest Parlament regretă procesele ținute 
de către supraviețuitorii evrei ai Holocaustului, 
aflați în tabere de refugiați imediat după 
terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, 
împotriva evreilor rezidenți în aceste tabere care 
erau suspectați de colaboraționism cu naziștii”. 

Câștigătoarea finalei din acest an a fost echipa 
Universității din Belgrad, al cărei nume se alătură 
câștigătoarelor din anii precedenți: Tel Aviv 
University – 2014, London School of Economics 
– 2015, Universitatea Babeș-Bolyai – 2016 
(an în care echipa Universității Babeș-Bolyai, 
formată din Ioana Georgescu și Călin Mureșanu, 
a învins în finală cea mai titrată echipă de pe 
continent, formată din Michael Dunn-Goekjian 
– Cambridge University, campion mondial în 
2016, și Stefan Siridzanski – Belgrade University, 
campion european în 2015).

Directorii de turneu ai BBU Open au fost 
încântați de calitatea turneului și a dezbaterilor 
din cadrul său. Duncan Crowe: „Nivelul de 
organizare a fost absolut impresionant, puține 
universități din Europa continentală reușesc 
să organizeze turnee la standardele celor din 
circuitul englezesc, dar fără îndoială că BBU 
Open s-a ridicat la nivelul așteptarilor. De la 
program până la temele de dezbatere, calitatea 
dezbaterilor și valoarea echipelor prezente, totul 
a fost la cei mai înalți parametri. Încet-încet, BBU 
Open devine un turneu «clasic» și unul dintre 
punctele de reper ale dezbaterilor din Europa”.

de ce dezbateri academice?

Universitatea Babeș-Bolyai promovează, prin 
intermediul BBU Debate Society, dezbaterea ca 
metodă alternativă de educaţie, educaţia non-
formală fiind parte a întregului proces de formare 
a personalităţii tinerilor. Inspirat din dezbaterile 
din Parlamentul Britanic, acest format presupune 
ca cei care dezbat să găsească argumente pro și 
contra pe o temă dată, să gândească strategic și 
să realizeze impactul argumentelor prezentate, 
dovedindu-le relevanța prin raportare la 
argumentele oponenților.

Dincolo de dezvoltarea abilităților de vorbire în 
public, comunicare și retorică, participarea la o 
competiție internațională determină concurenții 
să se documenteze în domenii cât mai variate, 
să fie la curent cu ceea ce se întâmplă la nivel 
internațional, pentru a putea face față temelor 
diverse pe care le primesc. În plus, dezbaterile 

presupun mai mult decât expunerea propriilor 
opinii, necesită ascultarea adversarului, 
respectarea lui, pentru a se putea răspunde 
ideilor sale, și se descurajează lipsa de reacție față 
de argumentele altuia. Astfel, tinerii participanți 
nu rămân blocați în prezentarea propriei opinii, 
cum se întâmplă în dezbaterile care există azi 
în societatea românească. Datorită acestor 
particularități, educarea tinerilor în direcția 
aceasta reprezintă primul pas în schimbarea 
societății. 

BBU Open e extrem de important atât pentru 
că oferă studenților din România oportunitatea 
de a concura împotriva unor studenți proveniți 
de la facultăți din toată lumea, cât și pentru că 
își propune crearea unei tradiții, transformând 
Universitatea Babeș-Bolyai într-o destinație 
importantă pe harta turneelor internaționale de 
dezbateri.
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premiant nobel distins cu titlul de doctor Honoris Causa al UBB și 
participant la una dintre cele mai importante conferințe economice

Universitatea Babeș-Bolyai a organizat, în 
perioada 26-28 iulie 2017, cea de-a patra ediție 
a Conferinței ERMAS, care a beneficiat de 
participarea unui economist distins cu Premiul 
Nobel, dar și a altor economiști de marcă din 
întreaga lume.  

Astfel, ediția din acest an a Conferinței găzduite 
de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor din cadrul UBB a fost deschisă de prof. 
dr. Eric Maskin (Harvard University), laureat al 
Premiului Nobel pentru economie, care a fost 
distins și cu titlul de Doctor Honoris Causa al 
UBB, în cadrul unei ceremonii organizate în data 
de 26 iulie 2017.

Printre invitații de marcă ai evenimentului 
se numără și prof. dr. Ariel Pakes (Harvard 
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University), prof. dr. Aureo de Paula (University 
College London) și prof. dr. Victor Rios-Rull 
(University of Pennsylvania).  

Inițiată în anul 2014, seria de conferințe 
ERMAS își propune să reunească anual 
cercetători economiști de prestigiu, ediția din 
acest an fiind prima deschisă cercetătorilor 
străini, în timp ce manifestările anterioare au 
fost dedicate cercetătorilor economiști români 
sau cunoscători ai limbii române, afiliați unor 
universități/institute de cercetare din afara țării, 
precum și pentru  colegii acestora care activează 
în România. 

Printre obiectivele majore ale ERMAS se 
numără:

• Încurajarea și transmiterea rezultatelor 
cercetării relevante pentru România, 
cu posibile aplicații în construirea și 
implementarea atât a unor proiecte de 
dezvoltare la nivelul companiilor private, 
cât și a unor politici economice; 

• Medierea cooperării directe între 
universitățile locale și economiștii 
recunoscuți internațional, cu impact pozitiv 
pe termen lung asupra calității capitalului 
uman dezvoltat în cadrul universităților din 
România;

• Consultarea experților români afiliați unor 
instituții de prestigiu din afara țării vis-a-vis 
de experiența lor academică și recomandări 
directe ale acestora pentru colegii, dar și 
pentru studenții absolvenți și/sau în curs de 
absolvire, din departamentele de economie 
și centrele de cercetare românești; 

• Îmbunătățirea calității dezbaterilor pe 
teme economice din România, prin 
includerea în cadrul acestora a unor 
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pozitive pe care le-au primit de la invitați. Toți 
am rezonat cu această idee .[…] Mi s-a părut 
un eveniment important. La urma urmei e 
țara noastră, nu?”, afirma și Mihai Manea, 
Associate Professor la Massachusetts Institute 
of Technology. (a se vedea revista Sinteza, nr. 8, 
„Noi nu ne-am săturat de România!”)

Edițiile a doua și a treia a conferinței, anume 
ERMAS 2015, respectiv ERMAS 2016, s-au bucurat 
de o și mai largă participare a economiștilor din 
diasporă. Numărul lucrărilor trimise din țară 
pentru a fi primite în cadrul sesiunilor conferinței 
a crescut semnificativ, deși rata de acceptare a 
acestora de către Comitetul Științific a rămas 
modestă. Dar toate evenimentele științifice 
ERMAS, inclusiv cursurile pre-conferință, au 
fost publice și gratuite în cadrul fiecărei ediții, 
facilitând interacțiunea dintre economiștii 
români din țară și colegii lor din diasporă.

Valoarea științifică a tuturor edițiilor 
conferinței a fost una ridicată, aspect ce rezultă 
și din componența Comitetului Științific pentru 
fiecare dintre acestea. Comitetul Științific ERMAS 
cuprinde, de-a lungul celor patru ediții, cadre 
didactice de naționalitate română asociate unor 
universități de prestigiu precum Massachusetts 
Institute of Technology, New York University, 
Columbia University, University of California 
Berkeley, Northwestern University, University 
of Maryland, Duke University, Imperial College 
London, Tilburg University, Stockholm University, 
Rice University, Gothenburg University, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea 
Sapientia, și lista poate continua. Membrii 
Comitetului Științific sunt specializați în domenii 
precum: finanțe corporative, organizarea 
industriei, economia pieței muncii, economia 
sectorului de sănătate, macroeconomie și 
microeconomie aplicate etc.

În cadrul celei de-a doua ediții a conferinței 
au fost prezenți în calitate de keynote speakers 
următorii profesori: Florin Bilbiie (Paris School 
of Economics și Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Lawrence Christiano (Northwestern 
University), Lucian Croitoru (Banca Națională 
a României), Adam Szeidl (Central European 
University). Keynote speakers la a treia ediție 
au fost economiști renumiți pe domeniile lor 
de interes, anume Sergiu Hart (The Hebrew 
University of Jerusalem), Hervé Moulin 
(University of Glasgow), Roc Armenter (Federal 
Reserve Bank of Philadelphia).

Ediția a patra ERMAS 2017 a fost una 
excepțională prin prezența ca și keynote speakers 
a următoarelor personalități: Eric Maskin 
(Harvard University, laureat al premiului Nobel 
pentru economie în anul 2007), Ariel Pakes 
(Harvard University), Aureo de Paula (University 
College London), Victor Ríos-Rull (University of 
Pennsylvania).

Profesorului Eric Maskin i s-a acordat titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-
Bolyai. Prelegerea sa de acceptare a titlului, 
împreună cu prelegerea din cadrul conferinței 
ERMAS, intitulată „How to improve presidential 
elections”, au reprezentat adevărate lecții de 
economie furnizate într-o notă accesibilă pentru 
cei prezenți, fie ei economiști sau nu. Alte 
peste 50 de lucrări au fost prezentate în cadrul 
conferinței, majoritatea de către profesori 
români afiliați unor universități din străinătate 
sau din țară. În plus, au fost organizate două 
mese rotunde pe tematici specifice economiei 
românești, la cerința principalilor sponsori, 
Banca Transilvania și Banca Comercială Română.

Și ceilalți keynotes ERMAS 2017 au încântat 
audiența prezentând parte a muncii lor de 
cercetare. Ariel Pakes este Thomas Professor 

(University of California Berkeley), Mihai Manea 
(Massachusetts Institute of Technology), Virgiliu 
Midrigan (New York University), Cristian Pop-
Elecheș (Columbia University). Succesul primei 
ediții a fost recunoscut inclusiv prin obținerea 
premiului secțiunii „Idei şi Proiecte” al Galei 
Premiilor Foreign Policy România – Top 100: 
Oameni şi idei care mişcă România.

Participanții la prima ediție a conferinței și-au 
exprimat entuziasmul și suportul în interviurile 
date diverselor periodice ce au asigurat 
acoperirea mediatică a evenimentului științific. 
„Eu mă întorc în România anual, încerc să-mi 
centrez studiile pe România. Nu cred că o să mă 
întorc de tot, dar totuși sper să am o contribuție 
de oriunde aș fi la discuțiile despre țara noastră”, 
afirma Cristian Pop-Elecheș, Associate Professor 
la Columbia University. „Organizatorii acestei 
conferințe au rămas surprinși de răspunsurile 

economiști români cu reputație științifică 
recunoscută internațional, fiind de așteptat 
ca îndeplinirea obiectivelor să genereze 
în timp un impact pozitiv asupra calității 
capitalului uman dezvoltat în universitățile 
din România.

Organizatorul local al primelor două ediții a 
fost Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea 
de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. 
Marea majoritate a participanților la prima 
ediție a conferinței au fost economiști români 
afiliați unor universități străine/instituții de 
cercetare din afara țării, dar au participat cu 
lucrări și colegi care activează în România. 
keynote speakers în cadrul primei ediții a 
conferinței au fost: Mugur Isărescu (Banca 
Națională a României), Nicolae Bogdan Gârleanu 
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of Economics la Harvard University și fost cadru 
didactic la universitățile Yale, Wisconsin și 
Ierusalim, primind doctoratul de la Harvard în 
1979. A publicat numeroase, foarte citate, articole 
în reviste științifice de top, în subdisciplinele 
organizare industrială, teorie econometrică și 
economia schimbărilor tehnologice – cu accent 
recent pe cercetare care dezvoltă tehnici pentru 
analiza empirică a modelelor de organizare 
industrială. Între numeroasele premii și distincții 
prestigioase acordate pentru contribuțiile sale 
științifice, a primit Medalia Frisch din partea 
Econometric Society în 1986 și a fost ales Fellow 
al Econometric Society, American Academy 
of Arts and Sciences și Industrial Organization 
Society.

Víctor Ríos-Rull este Lawrence R. Klein Professor 
of Economics la University of Pennsylvania, 
fiind si NBER Research Associate; și-a susținut 
doctoratul la University of Minnesota în 1990 și 
a avut poziții academice anterioare la Carnegie 

Mellon University, Federal Reserve Bank of 
Minneapolis și University of Minnesota. Având 
articole numeroase și foarte citate, publicate în 
domeniul științelor economice, profesorul Ríos-
Rull a studiat, între altele, implicațiile teoretice 
și empirice ale inegalității, eterogenitatea și 
dinamica demografiei pentru macroeconomie, 
în același timp analizând și politici economice 
în contextul guvernelor cu răspundere limitată. 
Între multiplele premii și distincții prestigioase 
care i-au fost acordate pentru contribuțiile 
sale științifice, Ríos-Rull a fost ales Fellow al 
Econometric Society, respectiv numit în poziții 
editoriale la un număr de reviste științifice de 
top în economie.

Áureo de Paula este Professor of Economics la 
University College London, afiliat și cu Sao Paulo 
School of Economics, the Centre for Microdata 
Methods and Practice, the Institute for Fiscal 
Studies și CEPR. Cercetarea profesorului de 
Paula a fost publicată în reviste științifice de top 
și se află la intersecția dintre teoria economică 
aplicată, econometrie și microeconomia 
empirică. Rezultatele sale conțin atât contribuții 
metodologice, cum ar fi identificarea și estimarea 

modelelor multi-agent, precum și aplicații 
empirice, de exemplu dintre convingeri  și acțiuni 
individuale riscante în țările în dezvoltare. De 
Paula a primit un număr de granturi și distincții 
importante, între ele un Starting Grant pentru 
cinci ani al European Research Council, sau 
poziții editoriale la reviste de top în domeniul 
științelor economice.

Inițiativa ERMAS a aparținut în 2014 lui 
Sebastian Buhai (Stockholm University), 
Mihai Copaciu (Banca Națională a României), 
Cosmin Iluț (Duke University) și Cristian Litan 
(Universitatea Babeș-Bolyai). Reprezentanții 
din partea UBB-FSEGA aflați în Comitetul de 
Organizare Locală ERMAS 2017 au fost Carmen 
Bonaci, Mihai Guță, Dan Lazăr, Cristian Litan, 
Daniel Mican, Răzvan Mustață și Victor Oprean, 
alături de Lucian Croitoru și Mihai Copaciu de la 
Banca Națională a României, respectiv Sebastian 
Buhai și Felicia Ionescu ca reprezentanți 
ai economiștilor români ce își desfășoară 
activitatea în universități și institute de cercetare 
de prestigiu din afara țării.
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aproximativ 21.000 de candidați înscriși la programele 
de studii universitare de licență ale Universității din București

În perioada 6 – 25 iulie 2017, Universitatea din 
București a derulat înscrierile pentru sesiunea 
din iulie a admiterii la toate cele 19 facultăți ale 
sale. 

În urma opțiunilor absolvenților de Bacalaure-
at, facultățile Universității din București au ra-
portat un număr de 20.812 de candidați înscriși 
la studii universitare de licență.

În ceea ce privește concurența pe locurile fi-
nanțate de la bugetul de stat, Universitatea din 
București a înregistrat o medie de 4,6 candidați 
înscriși/loc. 

Specializările facultăților Universității din Bu-
curești rămân și în acest an în topul preferințelor 
candidaților la facultate:

• Facultatea de administrație și afaceri: 7,5 
candidați/loc. Cele mai căutate specializări: 
Administrarea Afacerilor (10,1 candidați/loc), 
Marketing (7,3 candidați/loc), Business Admi-
nistration (7,2 candidați/loc);

• Facultatea de Biologie: 4,1 candidați/loc. Cele 
mai căutate specializări au fost: Biochimie (5,6 
candidați/loc), Biologie (4,8 candidați/loc);

• Facultatea de Chimie: 2,6 candidați/loc. Cele 
mai căutate specializări: Chimie medicală (7,1 
candidați/loc), Chimie farmaceutică (3,3 can-
didați/loc);

• Facultatea de drept: 4,5 candidați/loc;

• Facultatea de Fizică: 1,4 candidați/loc;

• Facultatea de Filosofie: 1 candidat/loc;

• Facultatea de Geografie: 6,9 candidați/loc. 
Cele mai căutate specializări au fost: Geo-
grafia Turismului (8,3 candidați/loc), Hidrolo-
gie-Meteorologie (8 candidați/loc), Planificare 
teritorială (7,9 candidați/loc), Geografie (7,7 
candidați/loc), Cartografie (7,3 candidați/loc);

• Facultatea de Geologie și Geofizică: 1 candi-
dat/loc;

• Facultatea de istorie: 4,2 candidați/loc. Cele 
mai căutate specializări au fost: Relații Inter-
naționale și Studii Europene (7,1 candidați/
loc) și Istorie (3,1 candidați/loc);

• Facultatea de jurnalism și științele Comuni-
cării: 6,5 candidați/loc. Cele mai căutate spe-
cializări au fost: Publicitate (10,3 candidați/
loc), Jurnalism (5,9 candidați/loc), Comunica-
re și Relații Publice (5,3 candidați/loc);

• Facultatea de litere: 2,7 candidați/loc. Cele 
mai căutate specializări: Limba și Literatura 
Română – Limbă și Literatură Modernă (4 can-
didați/loc), Comunicare și Relații Publice (3 
candidați/loc);

• Facultatea de limbi și literaturi străine: 7,9 
candidați/loc. Cele mai căutate specializări: 
Limbi Moderne Aplicate (71,7 candidați/loc), 
Limbă și Literatură Portugheză (24,4 candi-
dați/loc), Limbă și Literatură Italiană (22,6 
candidați/loc), Limbă și Literatură Rusă (16,6 
candidați/loc), Studii Americane (11,9 candi-
dați/loc);

• Facultatea de matematică și informatică: 7,2 
candidați/loc. Cele mai căutate specializări au 
fost: Calculatoare și tehnologia informației 

(17,3 candidați/loc), Informatică (4,8 candi-
dați/loc);

• Facultatea de psihologie și științele educați-
ei: 4,2 candidați/loc. Cele mai căutate speciali-
zări: Psihologie (8,4 candidați/loc), Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar (3,6 candi-
dați/loc);

• Facultatea de sociologie și asistență socială: 
4,5 candidați/loc. Cele mai căutate specializări 
au fost: Resurse Umane (9,4 candidați/loc), 
Sociologie (3,9 candidați/loc), Asistență Soci-
ală (3,8 candidați/loc);

• Facultatea de științe politice: 2,2 candidați/
loc. Cele mai căutate specializări: Relații Inter-
naționale și Studii Europene, în limba engleză 
(3,5 candidați/loc), Studii de Securitate (3 can-
didați/loc);

• Facultatea de teologie ortodoxă „justinian 
patriarhul”: 1 candidat/loc;

• Facultatea de teologie Baptistă: 1 candidat/
loc;

• Facultatea de teologie romano-Catolică: 1 
candidat/loc.

Fiecare facultate a decis asupra propriei mo-
dalități de admitere la studii universitare de li-
cență: examen, media de la bacalaureat, media 

de la bacalaureat și eseu motivațional și formulă 
mixtă. Data limită de afișare a rezultatelor a fost 
sâmbătă, 29 iulie 2017.  

Pentru admiterea din acest an, Universitatea 
din București a oferit candidaților cazare gra-
tuită în căminele proprii. 167 de candidați și 28 
de însoțitori au optat pentru un loc în căminele 
UNIBUC.

Anul trecut Universitatea din București a înre-
gistrat un număr de 20.506 de înscriși la progra-
mele de studii universitare de licență.

Admiterea 2017 continuă la Universitatea din 
București. A doua sesiune de admitere la facul-
tățile UNIBUC va fi organizată în perioada 1 – 20 
septembrie, iar pe site-ul admitere. unibuc.ro 
poate fi consultat calendarul admiterii.
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„ attracting U.s. students to romania: a Fulbright Capacity-Building 
Workshop” la Universitatea din București

Marți, 13 iunie 2017, la Universitatea din 
București a avut loc workshop-ul „A Fulbright 
Capacity-Building”. Scopul evenimentului a 
fost discutarea posibilității de realizare de 
schimburi și de parteneriate academice între 
SUA și România în vederea atragerii studenților 
și cercetătorilor americani la Universitatea din 
București. 

În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. 
Sorin Costreie, prorector responsabil de 
relații internaționale, a făcut o prezentare a 
Universității din București, vorbind despre 
excelența instituției în cercetare și de prezența 
acesteia în rankingurile internaționale. Scopul 
prezentării a fost să sporească gradul de 
cunoaștere și de conștientizare a oportunităților 
oferite de instituția academică din București în 
rândul studenților și a cercetătorilor americani. 

La eveniment au participat atât reprezentanți 
ai comunității academice, precum prof. univ. 
dr. Mircea Dumitru, rector al Universității din 
București, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 
director al Consiliului Studiilor Universitare de 
Doctorat, prof. univ. dr. Laurențiu Leuștean, 
prorector și director al Institutului de Cercetare 
al Universității din București, dar și reprezentanți 
ai universităților americane.  

Rodica Mihăilă, Executive Director Romanian-
U.S. Fulbright Commission, a prezentat pe scurt 
programul Fulbright, cel mai prestigios program 
de schimburi culturale, științifice și educaționale 
desfășurat de Statele Unite ale Americii în 
întreaga lume, accentuând în discursul său 
oportunitățile de studiu și de cercetare pe 
care Universitatea din București le poate oferi 
studenților din Statele Unite ale Americii. 
Rolul programului Fulbright este să intensifice 

schimburile culturale și educaționale între cele 
două state. 

Comisia Fulbright Româno-Americană acordă 
cetățenilor români burse de studiu și cercetare 
în universități de prestigiu din SUA și cetățenilor 
americani burse de studiu și cercetare în 
universități românești de renume. 

Evenimentul s-a încheiat printr-o sesiune 
de discuții în care profesorii Universității din 
București, dar și reprezentanți ai universităților 
americane au împărtășit opinii cu privire la 
importanța parteneriatelor strategice între 
România și SUA prin schimburile culturale la 
nivel academic.  
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primul program de masterat din românia destinat practicienilor 
în management, politică și guvernare, lansat la Universitatea din 

București
Universitatea din București lansează, începând 

cu anul universitar 2017-2018, primul program 
de masterat din România în Filosofie, Politică și 
Economie (PPE). Programul este derulat de 
Facultatea de Filosofie în parteneriat cu 
Facultatea de Administrație și Afaceri și se 
desfășoară în limba engleză.

Prin intermediul unei programe 
interdisciplinare, profesori și cercetători din 
cadrul celor două facultăți mai sus menționate, 
experți în domeniul dreptului constituțional, al 
științelor politice și economice oferă studenților 

accesul la perspective și instrumente analitice 
diferite din domeniul științelor sociale, 
economice și politice.

Pe parcursul celor doi ani de studiu, studenții 
vor fi familiarizați cu provocările unor situații 
decizionale de ordin etic, economic, social, 
politic etc. Câteva dintre disciplinele studiate în 
cadrul programului de masterat sunt: Gândirea 
critică în științele sociale, Gândirea politică 
modernă, Etică și economie, Economie politică, 
Moralitate și drept, Filosofia socială și politică, 

Teoria jocurilor în economie, Moralitate, afaceri 
și New Media etc.

Programul de masterat PPE, inițiat de Universi-
tatea din București, preia și modelează curriculu-
mul utilizat de la începutul anilor 1920 de univer-
sități prestigioase, precum Universitatea Oxford, 
London School of Economics, Universitatea 
Warwick, Universitatea Princeton, Universitatea 
Yale sau Universitatea Duke. 

Un model similar de studii de masterat este 
derulat și de alte universități europene, dintre 
care amintim Universitatea din Leiden, 
Universitatea din Lund, Universitatea din 
Amsterdam, Universitatea din Berna, 
Universitatea din Zurich, Universitatea din Praga, 
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Universitatea din Hamburg, Universitatea din 
Milano etc. 

Programul de master PPE s-a evidențiat de-a 
lungul anilor ca fiind cel mai important 
antrenament intelectual pe care îl urmează 
viitorii politicieni, manageri și experți în politică 
și societate. Printre absolvenții de PPE se numără 
David Cameron, Christopher Hitchens sau Tony 
Abbott. Mai mult, BBC consideră acest program 
de masterat ca fiind cel mai important formator 
de politicieni britanici.

Absolvenții de studii de licență se pot înscrie la 
programul de masterat în filosofie, politică și 
economie (PPE), în cadrul sesiunilor din iulie și 

septembrie a admiterii 2017. Mai multe 
informații despre admiterea 2017 la UNIBUC pot 
fi consultate pe site-ul admitere.unibuc.ro. 

La acest program de masterat se pot înscrie 
atât cetățenii UE, cât și cetățenii Confederației 
Elvețiene sau cetățenii non-UE. Absolvenții 
universităților din afara României vor trebui să 
prezinte, la înscriere, un certificat de 
recunoaștere a diplomei de licență, emis de 
către Ministerul Educației Naționale. 

Mai multe informații despre programul de 
masterat în filosofie, politică și economie (PPE) 
organizat la Facultatea de Filosofie pot fi  pot fi 
consultate pe site-ul filosofie.unibuc.ro.

Tineri din 18 țări se reunesc la Universitatea 
din București pentru a învăța limba română. 

Universitatea din București organizează, în 
perioada 24 iulie–6 august 2017, cea de-a 
57-a ediție a Cursurilor de Vară de limbă, 
cultură și civilizație românească. Deschiderea 
evenimentului a avut loc luni, 24 iulie 2017, 
în sala de lectură a Facultății de Litere (Strada 
Edgar Quinet, nr. 5-7). În cadrul ceremoniei 
de deschidere au luat cuvântul reprezentanți 
ai conducerii Universității din București și ai 
conducerii Facultății de Litere. La ceremonie au 
participat și absolvenți ai Facultății de Litere care 
au susținut un moment artistic.  

Ediția de anul acesta reunește peste 30 de tineri 
din țări precum Arabia Saudită, Belgia, Brazilia, 
Bulgaria, China, Coreea de Sud, Germania, Italia, 
Irlanda, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Rusia, Serbia, Spania, Statele Unite ale Americii 
și Venezuela.

Cursurile Școlii de Vară își propun să 
îmbogățească noțiunile de limba română 
ale studenților străini și să-i familiarizeze cu 
aspectele importante ale civilizației autohtone.

Timp de două săptămâni, participanții vor urma 
o serie de cursuri intensive de limba română, 

studenții străini învață limba română la Universitatea din București în 
cadrul școlii de vară
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concepute într-o perspectivă comunicațională, 
ateliere de lucru și conferințe pe teme de 
cultură și civilizație românescă. Totodată, ei vor 
efectua vizite la diferite muzee sau vor participa 
la evenimente culturale. La finalul acestor 
cursuri, participanții pot opta pentru un examen 
de atestare a cunoștințelor de limba română, 
în conformitate cu standardele Pașaportului 
Lingvistic European. 

Cursurile și conferințele vor fi susținute de 
profesori ai Facultății de Litere din cadrul 
Universității din București, specialiști în 
lingvistică, literatură și comunicare, cu o bogată 
experiență în predarea și testarea limbii române 

ca limbă străină, atât în țară, cât și în străinătate, 
în cadrul lectoratelor României din marile 
universități europene.

A 57-a ediție a Școlii de Vară a Universității 
din București este dedicată comemorării 
personalității savantului român Mircea Eliade, 
de la a cărui naștere se împlinesc 110 ani. 
Evenimentele cultural-turistice și cele sociale 
ale programului pregătit pentru acest an vor 
constitui un parcurs inițiatic, la capătul căruia 
participanții vor putea explica numeroase 
mituri, legende și simboluri, cu care se vor fi 
familiarizat în spațiul românesc: Mănăstirea 
Hurezi, Mănăstirea Bistrița, Satul Olari-Horezu, 

Castelul Peleș, Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti” sau Ateneul Român.  

Inițiate în anii ’60, la Sinaia, sub patronajul 
spiritual al marelui lingvist Alexandru Rosetti și 
conduse de profesorul Boris Cazacu, Cursurile 
de Vară reprezintă cea mai veche inițiativă a 
unei universități românești de a promova limba 
și cultura română în lume. 

Timp de șase decenii, Cursurile de Vară 
ale Universității din București și-au construit 
renumele prin participarea a peste 5.200 
de cursanți, a numeroase cadre didactice 
universitare din țară și străinătate, precum și a 
unor distinși academicieni, oameni de cultură și 
artiști.

Prin deschiderea către cooperare și dialog 
intercultural, precum și prin prestanță academică 
și vizibilitate internațională, Universitatea din 
București contribuie semnificativ la păstrarea și 
promovarea limbii române și a culturii românești, 
precum și la conturarea imaginii unei Românii 
moderne și dinamice.
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La Templul Coral al Federației Comunităților 
Evreiești din România a avut loc vineri, 21 iulie 
2017, ceremonia de decernare a medaliei 
Wilhelm Filderman mai multor persoane publice 
implicate în viața politică, culturală și socială a 
României. Printre personalitățile care au primit 
distincția Federației Comunităților Evreiești din 
România se numără rectorul Universității din 
București, profesorul Mircea Dumitru, pentru 
contribuția remarcabilă adusă în combaterea 
antisemitismului, xenofobiei și rasismului. 

Prorectorul Universității din București, 
profesorul Romiță Iucu, a primit în numele 
rectorului Mircea Dumitru Medalia Wilhelm 
Filderman, citind și discursul de mulțumire: ,,(…) 
Personalitatea Dr. Filderman este copleșitoare și 
bine cunoscută acelora care înțeleg și apreciază 
pe deplin ce înseamnă respectul pentru 

medalia dr. Wilhelm Filderman, conferită rectorului Universității din 
București, mircea dumitru

demnitatea, protejarea și cultivarea drepturilor 
indivizilor. (…) Rolul educației pentru a trezi în 
sufletele tinerilor sentimentele și atitudinile 
de solidaritate, de protejare a drepturilor și de 
cultivare a demnității umane, este indubitabil 
și nu poate fi ignorat, indiferent care ar fi 
retorica la care s-ar apela. Nevoia păstrării 
unei memorii active, prin școală, a atrocităților 
comise împotriva evreilor, ca memento pentru 
generațiile viitoare, pentru ca ororile trecutului 
să nu se mai repete, reprezintă, de asemenea, o 
obligație firească.” 

Ceremonia de decernare a medaliei a avut loc 
în cadrul simpozionului dedicat aniversării a 135 
de ani de la nașterea Dr. Wilhelm Filderman, 
personalitate marcantă și promotor european al 
apărării drepturilor minorităților naționale.
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aCaDEmIa DE sTuDII ECONOmICE 
din BUCUrești
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număr record de candidați înscriși 
la academia de studii economice din București

În luna iulie a.c., ASE a desfășurat procesul de 
admitere la programele universitare de licență, 
masterat și doctorat. Acest proces a demarat 
cu buna informare a candidaților cu privire la 
etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru a 
se înscrie la facultățile ASE. Cu sprijinul Uniunii 
Studenților Academiei de Studii Economice 
din București, conducerea universității a pus la 
dispoziția candidaților la programele universitare 
de licență grupuri de comunicare pe Facebook, 
gestionate și monitorizate la nivelul fiecărei 
facultăți de către studenți. 

Procesul de admitere la ASE a fost amplu 

mediatizat în mass-media, cu atât mai mult 
cu cât a fost unul de succes. S-au referit la el 
principalele posturi naționale de televiziune 
și radio: TVR, Antena 1, Antena 3, B1, Digi 24, 
Pro TV, România TV, Realitatea, București FM, 
România 24 net, precum și presa: cotidianul 
Adevărul, Ziarul Financiar, Național, portaluri de 
știri, agenții de presă.

Încă din prima zi, ASE a înregistrat un număr 
record de candidați înscriși la programele 
universitare de licență, forma cu frecvență - peste 
3100.Pentru anul acesta, ASE a scos la concurs 
5.908 locuri, dintre care 2.719 cu finanțare de 
la buget. ASE a oferit 1.000 de locuri pentru 
învățământul la distanță. 

Înscrierile la facultățile ASE pentru programele 
universitare de licență s-au finalizat cu peste 
9.150 de candidați, adică aproximativ 10% din 
totalul absolvenților de Bacalaureat din 2017. 
Pentru locurile la buget, concurența a fost de 
3,42 de candidați/loc la nivelul universității.

Programele cele mai solicitate de candidați 
anul acesta au fost următoarele: Cibernetică 
economică; Informatică economică; Statistică 
și previziune economică; Economie și Afaceri 

Foto: academia de studii economice din București, asaltată de mii de candidați

Internaționale; Finanțe și Bănci; Contabilitate și 
informatică de gestiune.

Admiterea 2017 - etapa desfășurată în luna 
iulie - s-a încheiat cu ocuparea a 95% din oferta 
de locuri la buget și taxă, pentru locurile rămase 
urmând a se organiza concurs de admitere în 
luna septembrie.
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deschiderea oficială a Forumului „săptămâna diplomației comerciale” 
la academia de studii economice din București

Pe 10 iulie a.c., Aula Magna ASE a găzduit 
deschiderea oficială a Forumului „Săptămâna 
diplomației comerciale”, organizat de 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat (MMACA) în parteneriat cu 
Academia de Studii Economice din București. La 
eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae 
Istudor, Rectorul ASE, Ilan Laufer, Ministrul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
Mircea Dobre, Ministrul Turismului, Teodor 
Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe, Robert 
Negoiță, Președintele Asociației Municipiilor din 
România (AMR), alături de membri ai comunității 
de afaceri, consilieri economici din rețeaua de 

reprezentare externă a MMACA, reprezentanți 
diplomatici ai partenerilor comerciali ai 
României, reprezentanți ai autorităților publice 
centrale și locale. 

Forumul și-a propus stabilirea fermă a 
obiectivelor strategice privind diversificarea 
piețelor de desfacere pentru investițiile 
și exporturile românești, amplificarea și 
eficientizarea procesului de atragere a 
investițiilor străine, identificarea de noi inițiative 
și proiecte majore de cooperare, care să conducă 
la ajustarea și actualizarea politicii comerciale 
externe în conformitate cu realitățile economice 
și Programul de guvernare. 

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. 
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în cadrul panelului 
intitulat „Excelența prin colaborare instituțională 
și armonizare a curriculei educaționale”. Domnia 
sa a felicitat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Afacerilor 
Externe pentru organizarea acestui forum, 
subliniind participarea activă a comunității 
universitare a ASE la acest proiect, prin 
experiența și priceperea cercetătorilor și cadrelor 
didactice din cadrul celor 12 facultăți, pregătind 
cu responsabilitate specialiști în domeniul 
relațiilor internaționale și viitorii antreprenori ai 
României. De asemenea, Rectorul ASE a salutat 
inițiativa Guvernului de a asigura pregătirea 
continuă a specialiștilor din domeniile economie 
și administrarea afacerilor prin intermediul 
parteneriatelor dintre companii și universități. 
„Pregătirea tinerilor antreprenori reprezintă 
o preocupare continuă a universității noastre. 
Avem o bună colaborare cu mediul de afaceri, 
cu companii semnificative, care sunt implicate 
în schimbările care intervin în conținutul 
unor activități didactice, al programelor de 
învățământ, mai ales pe nivelul masteral de 
pregătire academică”, a declarat prof. univ. dr. 
Nicolae Istudor.

Comunitatea academică ASE salută și sprijină 
inițiativele destinate să stimuleze reflecția 
asupra problemelor importante ale economiei 
românești. Un exemplu concludent în acest 
sens îl reprezintă organizarea Forumului pentru 
Antreprenoriat și Dezvoltare Durabilă, ajuns 
în acest an la a IV-a ediție, în cadrul căruia 
ASE reunește principalii actori ai economiei 
românești din mediul privat, cercetători, cadre 
didactice, reprezentanți ai instituțiilor statului, 
care dezbat diverse teme de antreprenoriat, 
oferind cele mai bune soluții pentru bunul mers 
al economiei.

Forumul „Săptămâna diplomației comerciale ” 
a constituit și un prilej pentru un dialog direct în-
tre Ministrul Afacerilor Externe și Ministrul pen-
tru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
în cadrul căruia au fost trecute în revistă prin-
cipalele direcții de acțiune privind demersurile 
prioritare de diplomație economică de la nivelul 
misiunilor diplomatice, orientate spre susține-
rea obiectivelor de politică economică și valori-
ficarea oportunităților economice, comerciale și 
investiționale externe. 

În acest context, Teodor Meleșcanu, 
Ministrul Afacerilor Externe, a subliniat 
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Foto: lucrările Forumului „săptămâna diplomației 
comerciale” la ase

sprijinul Ministerului Afacerilor Externe pentru 
activitatea MMACA și a exprimat disponibilitatea 
pentru redefinirea cadrului de cooperare 
interinstituțională, atât pe linie bilaterală, cât și 
în format extins, alături de alți actori relevanți 
în diplomația economică a României, precum 
Camera de Comerț și Industrie a României, 
în vederea promovării cu eficiență sporită a 
intereselor economice românești într-un mediu 
global complex și competitiv.

În discursul susținut la acest forum, președintele 
AMR, Robert Negoiță, a subliniat necesitatea 
creării unui cadru legislativ care să ajute la 
dezvoltarea antreprenoriatului. Autoritățile 
locale își manifestă interesul pentru încurajarea 
antreprenoriatului, dezvoltarea de start-up-
uri pentu tineri și pentru mici întreprinderi, 
încurajând astfel de programe. „În Asociația 
Municipiilor din România, aveți un partener, 
pentru că zona economică din România trebuie 
spijinită. Trebuie, așadar, să încurajăm mediul 
de afaceri, să existe o ofertă cât mai bogată și 
perspective pentru întreprinzători”, a declarat 
Robert Negoiță.

Google a inaugurat „programul atelierul digital” 
la academia de studii economice din București

În data de 5 iulie a.c., în Aula Magna a avut loc 
lansarea parteneriatului strategic ASE – Google. În 
cadrul acestui parteneriat se pregătește un program 
de formare și dezvoltare de abilități digitale pentru 
comunitatea academică, beneficiind de sprijinul 
practicienilor din mediul de afaceri. La eveniment 
au participat: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 
ASE, Liviu Pop, Ministrul Educației Naționale, 
Elisabeta Moraru, Country Business Development 
Manager – Google România, Philipp Justus, 
Vicepreședintele Google pentru Europa Centrală, 
Victor Negrescu, Ministru Delegat pentru Afaceri 
Europene, Cătălin Drulă, Președintele Comisiei 
pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor 
– Camera Deputaților, membri ai comunității 
academice – cadre universitare și studenți. 

Atelierul Digital inaugurat în cadrul ASE va 
sprijini start-up-urile, oferind astfel un spațiu 
de muncă pentru studenții antreprenori și 
pregătindu-i pe acești tineri prin organizarea de 
sesiuni în domeniul afacerilor și al competențelor 
digitale. În acest fel, centrul va deveni un punct 
de întâlnire între studenți si IMM-urile locale. Un 
grup de specialiști va oferi consultanță gratuită 
IMM-urilor locale în utilizarea instrumentelor 
digitale și de marketing online.

„Extinderea acoperirii internetului și 
tehnologiilor digitale a produs o schimbare 
structurală în mediul de afaceri. Companiile, 
indiferent de dimensiunea lor, pot avea acces la 
un public global. Lipsa competențelor în mediul 
online este însă o provocare nu doar în România, ci 
și la nivel european. Puține IMM-uri din România 
exploatează oportunitățile mediului digital: doar 
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22% dintre ele utilizează instrumente online și 
5% vând online. Hub-urile Atelierului Digital își 
propun să pregătească viitorii antreprenori și 
IMM-urile în a face față provocărilor economiei 
digitale”, a declarat Elisabeta Moraru, Country 
Business Development Manager la Google 
România. 

Până în prezent peste 60.000 de persoane – 
studenți, antreprenori și angajați – au folosit 
programul Atelierul Digital, platformă lansată de 
Google anul trecut. 

„Mulțumită Atelierului Digital, am devenit 
pasionată de marketing și dezvoltarea 
afacerilor. Comunitatea AD este formată din 
oameni deschiși, iar trainerii sunt dispuși să 
își împărtășească expertiza cu participanții. 
Proiectul este de admirat deoarece le oferă 
cursanților mai multe oportunități și este una 
dintre puținele inițiative gratuite care tratează 

digitalizarea.” (Martina Orlea, absolventă a 
Atelierului Digital, studentă la ASE)

Foto: lansarea parteneriatului strategic ase – Google. Festivitatea de inaugurare a atelierului digital din ase
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uNIVErsITaTEa
„alexandrU ioan CUza” din iași
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S-a încheiat perioada de înscrieri la admitere 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
cu un număr record de înscrieri: în total, au 
fost depuse 13.128 de dosare. Astfel, la licență 
s-au depus 10.478 de dosare, cea mai mare 
cifră înregistrată în perioada 2010–2017, iar la 
studii de master 2.348. Acestora li se adaugă 
alte 302 dosare depuse la extensiunile din Bălți 
și Chișinău ale UAIC, pentru studii de master și 
licență.

Tot în premieră, numărul înscrierilor online a 
depășit 1.500 de dosare, în timp ce în anii trecuți 
cifra a ajuns până în jurul a 800 de dosare.

La studii de licență, concurența generală 
pe universitate a fost de 2,7 candidați pe loc, 

înregistrându-se o concurență foarte mare la 
specializările Psihologie, Comunicare și Relații 
publice și Asistență Socială.

„Suntem onorați că atât de mulți candidați 
au ales universitatea noastră. Este un 
semnal de încredere în eforturile noastre de 
permanentă adaptare la cerințele pieței muncii, 
de îmbunătățire a ofertei de practică și de a 
ne menține în topurile internaționalizării și 
cercetării”, a declarat prof. univ. dr. Mihaela 
Onofrei, ordonator de credite al Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. „În plus, le 
mulțumim studenților voluntari, profesorilor 
și tuturor angajaților care s-au implicat în 
promovarea ofertei educaționale și în buna 

admitere 2017: record al înscrierilor din ultimii şapte ani
desfășurare a înscrierii”, a adăugat prof. Mihaela 
Onofrei.

În următoarele trei zile, facultățile vor afișa 
listele cu studenții admiși, după care candidații 
acceptați sunt așteptați să își confirme înscrierea 
la studii și să semneze contractul de studii cu 
facultatea pe care o aleg.

Numeroase facultăți au deja ocupate locurile 
la buget încă din această sesiune de înscrieri, dar 
pentru locurile rămase neocupate Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” va organiza o a doua 
sesiune de înscrieri, în perioada 7-9 septembrie. 
Numărul de locuri disponibil la admiterea din 
toamnă va fi făcut public la finalul lunii august, 
fiind dependent de numărul de candidați care 
vor semna contractul de studii în perioada 
următoare.

Proaspeților boboci, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” le-a pregătit un „curs intensiv de 
început de studenție”. În perioada 1-3 octombrie, 
va avea loc „Bun venit la UAIC”, un eveniment 
destinat studenților din anul I și menit să îi ajute 
să se integreze cât mai rapid și mai ușor în viața 
universitară.

Noii studenți ai Universității vor fi întâmpinați 
de colegi mai mari, asociații studențești, angajați 
ai Universității și reprezentanți ai instituțiilor 
de cultură și angajatorilor din Iași. În ultima zi 
de vacanță și primele două zile de studenție, 
bobocii vor găsi în fața Universității puncte de 
informare, de unde vor putea ridica gratuit kitul 
de orientare în studenție. Acesta constă într-o 
agendă săptămânală personalizată, o mapă ce 
conține harta campusului, pliante de la serviciile 

universității și alte instituții din Iași. În plus, vor 
fi organizate pentru studenți tururi ale orașului, 
precum și vizite ghidate la Muzeul Universității și 
Biblioteca Centrală Universitară.

Candidații care deja au scăpat de emoțiile 
rezultatelor se pot înscrie de pe acum pentru 
evenimentul din toamnă pe:

www.bunvenit.uaic.ro.
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experimente cu magneți și levitație în Grădina Botanică

Vizitatorii Grădinii Botanice vor avea surpriza, 
vara aceasta, să asiste la experimente inedite 
prezentate de studenți ai Facultății de Fizică. 
Vizitatorii vor putea „sparge” în bucăți plante 
din grădină înghețate cu azot lichid, observând 
efectele unor temperaturi de -200°C. De 
asemenea, vor avea ocazia să vizualizeze cum 
levitează o foaie de grafenă – un material de 200 
de ori mai dur decât cel mai dur oțel, pentru a 
cărui descoperire a fost acordat premiul Nobel.

Tot în Grădina Botanică, sub îndrumarea 
voluntarilor, cei interesați vor putea separa 
magneți ultraputernici și vor găsi explicații 
științifice la fenomene optice care apar în natură, 
dar și în condiții de laborator – de exemplu, 
descărcări în plasmă.

Experimentele vor avea loc pe tot parcursul 
vacanței de vară, vinerea și sâmbăta, în intervalul 
orar 16-19. „Sperăm ca, în mijlocul naturii, 
vizitatorii să înțeleagă altfel fizica și să îi înțeleagă 
conexiunea extrem de apropiată de viața noastră 
de zi cu zi și de tot ce ne înconjoară. Activitățile 
vor fi spectaculoase și potrivite pentru orice 
vârstă”, a declarat conf. dr. Cristian Enăchescu, 
coordonatorul proiectului din cadrul Facultății 
de Fizică.

studenții de la Geologie alături de un profesor al Universității Harvard 
au descoperit resturi fosile de rinoceri

Studenții Departamentului de Geologie din 
cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași (specializările Inginerie Geologică 
și Geochimie) au participat în perioada 20-
23 iunie 2017 la o practică de specialitate în 
paleontologie alături de profesorul Jay Kelley 
(de la Universitatea Harvard) în județul Vaslui, la 
Pogana și Gherghești.

Situl fosilifer de la Pogana (Miocenul superior 
– aprox. șapte milioane de ani) a atras atenția 
specialiștilor de la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, pe parcursul ultimilor cinci ani 
datorită identificării a peste 300 de fragmente 

fosile. O parte din materialul fosil identificat 
în ultimii ani a constituit baza unor lucrării de 
doctorat la Departamentul de Geologie.

Cu ocazia săpăturilor paleontologice în cariera 
de la Pogana, studenții au putut învăța metodele 
de săpare pentru identificarea și colectarea 
fosilelor in situ, dar și metodele de restaurare a 
fosilelor. Timp de două zile, studenții au reușit 
să identifice în nisipurile carierei de la Pogana 
o serie de dinți inferiori și superiori de rinoceri 
(genul Chilotherium), dinți de cai tridactili (genul 
Hipparion), fragmente postcraniene de antilope 
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și gazele, dar și fragmente din carapacea unor 
țestoase (genul Testudo).

De asemenea, alături de profesorul Jay Kelley, 
studenții au vizitat și situl de la Gherghești, de 
unde acum doi ani colegii lor mai mari, alături 
de profesori de la Departamentul de Geologie al 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, au identificat 
un schelet parțial de elefant fosil aparținând 
speciei Deinotherium proavum (asemănător 
cu cel expus la Muzeul „Grigore Antipa” din 
București).

Jay Kelley este prof. dr. cercetător la 
Universitatea Harvard și cercetător asociat 
al Institutului Smithsonian din Washington, 

iar domeniul său de interes îl reprezintă 
paleobiologia și paleogeografia gorilelor fosile 
din Miocenul Superior din Eurasia. Are publicații 
în reviste ca Nature, Science și Journal of Human 
Evolution.

Activitatea studenților Departamentului 
de Geologie, sub coordonarea asist. univ. dr. 
Bogdan Gabriel Rățoi, a fost realizată cu sprijinul 
Consiliului local Bârlad și al Departamentului 
de Geologie din cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași.

Mai multe informații despre activitatățile 
studenților Departamentului de Geologie al 
UAIC pot fi găsite la adresa 

http://geology.uaic.ro.
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uNIVErsITaTEa DE VEsT
din timișoara
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la Facultatea de Sociologie și Psihologie, unde 
concurența trece de patru candidați pe loc 
bugetat. Cei mai mulți s-au înscris la Pedagogia 
învățământului preșcolar și primar și Psihologie, 
cu cinci, respectiv șase tineri care concurează 
pe fiecare loc fără taxă. De asemenea, 418 
absolvenți de liceu concurează pentru cele 116 
locuri bugetate în cadrul Facultății de Drept.

Ultima zi de înscrieri este marți, 25 iulie, dosare 
mai fiind acceptate la Facultatea de Fizică.

„Universitatea de Vest confirmă, și prin 
înscrierile de anul acesta, tendința de creștere. 
Informatica este, și anul acesta, facultatea cu 
cea mai mare concurență pentru specializările 

Creștere de 16 % a numărului de înscriși la Uvt față de anul trecut. 
aproape trei candidați pe loc fără taxă

Numărul absolvenților care s-au înscris la 
Universitatea de Vest din Timișoara a crescut 
cu aproximativ 16 procente față de anul trecut. 
5.408 candidați s-au înscris pentru cele 2.067 
locuri bugetate scoase la concurs de UVT în 
această vară. În medie, aproape trei candidați 
concurează pe un loc fără taxă.

Cea mai solicitată facultate este cea de 
Matematică și Informatică, cu aproape 
cinci candidați pe loc bugetat, specializarea 
Informatică înregistrând cea mai mare 
concurență din cadrul UVT, de 10 persoane 
pentru fiecare loc fără taxă disponibil.

O situație asemănătoare se înregistrează și 

oferite. Avem rezultate foarte bune și în cazul 
celorlalte facultăți. Este important că efortul 
susținut din ultimii ani, al tuturor celor care fac 
lucrurile să se întâmple în universitatea noastră, 
este perceput de societate. Îmi place să cred că 
Universitatea de Vest a devenit mai atractivă 
ca destinație de studiu, în ciuda tendinței 
demografice descendente, în urma eforturilor 
din ultimii ani”, spune rectorul UVT, prof. univ. 
dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Anii anteriori, creșterea înscrierilor s-a reflectat 
quasi-proporțional într-o creștere a numărului 
de studenți înmatriculați în anul I de studiu.

Sesiunea de admitere din toamnă la 
Universitatea de Vest din Timișoara va avea loc 
în perioada 4-17 septembrie. Mai multe detalii 
pot fi găsite aici: https://goo.gl/JJZgWn.
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vlad, tânărul nevăzător din Galați, își împlinește visul la Universitatea 
de vest din timișoara

Vlad, tânărul nevăzător din Galați care își 
dorește să studieze Kinetoterapia, s-a adresat 
Universității de Vest din Timișoara, visul lui 
împlinindu-se, el urmând să înceapă cursurile în 
toamnă. 

Vlad Ion a promovat examenul de bacalaureat 
cu media 8.31, propunându-și, în 2016, să urmeze 
specializarea Kinetoterapie. Întâmpinând 
anumite blocaje, dar susținut în permanență 
de familie, tânărul s-a îndreptat către mass-
media, cazul lui fiind mediatizat în întreaga 
țară. Informația a ajuns la rectorul Universității 
de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen 
Gabriel Pirtea, care i-a transmis că își dorește 
să-l aibă student la Timișoara, asigurându-l de 

disponibilitatea instituției pe care o reprezintă 
în a se adapta la nevoile acestuia. 

La acel moment, familia acestuia a considerat 
că ar fi prea greu pentru ei să facă pasul 
către Timișoara. La un an distanță, acum 
câteva săptămâni, tatăl acestuia s-a adresat 
Universităţii de Vest din Timișoara în legătură 
cu disponibilitatea ofertei prezentate anterior. 
Fără întârziere, instituția a demarat o analiză 
aprofundată a cazului și a făcut demersurile 
necesare ca Vlad să beneficieze de principiul 
egalității de șanse, de a i se oferi toate condițiile 
pentru a se înscrie și susține probele de admitere.

„Nimănui nu ar trebui să i se nege dreptul 
la egalitate de șanse, la educație, la un viitor 

mai bun. Determinarea sa de a studia, în ciuda 
dificultăților fizice și a blocajelor pe care le-a 
întâmpinat, este una dintre calitățile principale 
pe care le dorim la studenții noștri. Am reușit 
împreună cu colegii mei să adaptăm procesul de 
admitere astfel încât dizabilitatea sa să nu îi fie 
piedică în susținerea probelor. Are toate șansele 
să fie admis. În plus, în ceea ce privește partea 
financiară, respectiv imposibilitatea familiei de 
a-l susține la Timișoara, Universitatea dispune 
de numeroase pârghii pentru a-i veni în ajutor. 
Se califică din toate punctele de vedere. Vlad are 
dreptul la o viață autonomă, să se poată susține, 
să lucreze. Scopul nu este de a obține o diplomă, 
ci de a-l pregăti pentru a putea obține un loc de 
muncă. Considerăm că este corect ca un tânăr 
care a promovat examenul de bacalaureat cu 
media 8.31 în condițiile sale să aibă o șansă la 
educație la fel ca ceilalți”, spune rectorul UVT, 
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

„Sufăr de cataractă congenitală operată, 
iar anul trecut mi-am propus să mă înscriu la 

Kinetoterapie. Încă de mic, am avut parte de 
mai multe ședințe de kinetoterapie, ceea ce 
mi-a trezit interesul pentru acest domeniu. Am 
reușit să mă documentez și mi-am dat seama 
că este ceva ce mi s-ar potrivi. Vreau să învăț, 
să profesez. Știu că va fi greu departe de casă, 
dar sunt un luptător”, a spus Vlad despre cum 
a ajuns să-și dorească să devină kinetoterapeut.

Vlad și-a depus dosarul de înscriere la 
Facultatea de Educației Fizică și Sport a UVT, a 
susținut probele de admitere și a fost acceptat. 
În susținerea probelor, acesta a fost asistat de 
personalul facultății.

Sprijinul acordat de Universitatea de Vest din 
Timișoara lui Vlad nu a fost doar pentru a se 
putea înscrie și susține probele de admitere, ci 
va fi unul constant, pe toată durata studiilor de 
licență, poate chiar de master, dacă își va dori, 
au declarat reprezentanții Universității.
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nume de prim rang în matematica mondială, la Uvt
Una dintre cele mai importante manifestări 

mondiale din domeniul sistemelor dinamice, 
23rd International Conference on Difference 
Equations and Applications – ICDEA 2017, a 
avut loc, în perioada 24-28 iulie, la Universitatea 
de Vest din Timişoara. ICDEA este conferinţa 
oficială a International Society of Difference 
Equations (ISDE). Evenimentul a atras cercetători 
din peste 30 de ţări şi a reunit nume de prim 
rang în matematica mondială, 10 dintre aceştia 
susţinând conferinţe plenare de câte o oră. 
Universitatea de Vest din Timişoara a reușit, în 
premieră pentru țara noastră, ca în anul 2017 să 
aducă acest prestigios eveniment în România, la 
Timişoara.

Preşedintele Comitetului Ştiinţific la ICDEA 2017 
a fost prof. dr. Saber Elaydi (Trinity University, 
SUA), iar din Comitetul Ştiinţific au făcut parte 

următorii profesori universitari: Martin Bohner 
(Missouri University of Science and Technology, 
SUA) – vicepreşedintele ISDE, Elena Braverman 
(University of Calgary, Canada), Mihail Megan 
(Universitatea de Vest din Timişoara), Kenneth 
Palmer (National Taiwan University), Christian 
Pötzsche (Alpen-Adria Universität Klagenfurt, 
Austria) – preşedintele ISDE şi Adina Luminiţa 
Sasu (Universitatea de Vest din Timişoara). 
Comitetul de organizare a fost coordonat de 
prof. dr. Adina Luminiţa Sasu, membră a ISDE din 
2005, şi a reunit 11 experţi de la Universitatea 
de Vest din Timişoara.

Pe parcursul congresului ICDEA 2017 s-au 
desfăşurat 10 conferinţe plenare de câte o oră 
susţinute de nume marcante în matematica 
mondială: Saber Elaydi (Trinity University, 
SUA), Hal Smith (Arizona State University, SUA), 

Stephen Baigent (University College London, 
Marea Britanie), Josef Diblik (Brno University 
of Technology, Republica Cehă), Laura Gardini 
(University of Urbino Carlo Bo, Italia), Armengol 
Gasull (Universitat Autonoma de Barcelona, 
Spania), Thorsten Hüls (Bielefeld University, 
Germania), Peter Kloeden (Huazhong University 
of Science and Technology, China), Alberto 
Adrego Pinto (LIAAD-INESC TEC și University of 
Porto, Portugalia), Gergely Röst (University of 
Szeged, Ungaria și University of Oxford, Marea 
Britanie). 

„Pot spune că a devenit deja o tradiție ca 
UVT să găzduiască evenimente de anvergură 
la nivel internațional, să aducă în Timișoara, în 
mijlocul comunității noastre academice, cei mai 
buni specialiști din lume. Este și cazul ICDEA 
2017. Doresc să le mulțumesc pe această cale 
colegilor mei care s-au ocupat de organizarea 
conferinței. Este un efort considerabil, dar ne 
ajută experiența. În plus, prestigiul UVT și al 
centrului universitar timișorean are de câștigat 
de pe urma acestei acțiuni”, spune rectorul 
universității, prof. univ. dr. Marilen Gabriel 
Pirtea.

Unul dintre evenimentele deosebit de 
importante care s-au desfășurat concomitent 
este General Meeting of the International 
Society of Difference Equations, care reprezintă 
adunarea generală anuală a membrilor ISDE.

Cele două evenimente de impact în plan 
internațional au reunit nume celebre în 
matematica mondială, experți de prim rang 
în domeniul sistemelor dinamice din SUA, 
Germania, Marea Britanie, Italia, Portugalia, 
Spania, Austria, Franța, Olanda, Canada, 
Japonia, China, Irlanda, Republica Cehă, Polonia, 
Finlanda, Ungaria, Lituania, Jamaica, Grecia, 
Turcia, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Brazilia, 
Chile, Africa de Sud, Bosnia şi Herzegovina, 
Arabia Saudită etc. și, desigur, din România. 
Evenimentele au fost dedicate atât experților 
consacrați, cercetătorilor de cel mai înalt nivel, 
cât și tinerilor cercetători și doctoranzilor.

A fost un cumul de acțiuni, în premieră în 
România, menite să aducă Universitatea de Vest 
din Timișoara în rândul celor mai prestigioase 
centre academice la nivel mondial.
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