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Academic Ranking of World Universities/Shanghai Ranking 2017.
Un scurt sinopsis
Prof. univ. dr. Daniel David, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Academic Ranking of World Universities/ARWU
(http://www.shanghairanking.com/index.
html) – cunoscut şi ca rankingul/clasamentul
Shanghai al universităţilor – este cel mai vechi şi ,
considerat de mulţi, cel mai prestigios clasament
internațional al universităților (prin prisma
indicatorilor de excelenţă folosiţi în analiză).
Acesta a apărut prima dată în anul 2003.
La nivel mondial există astăzi aproximativ
27.000 de universităţi (vezi la http://www.
webometrics.info/en/node/178). Dintre acestea,
aproximativ 1.300 de universităţi depăşesc un
prag minimal al performanţei academice stabilit
prin indicatorii ARWU pentru a fi analizate global
(reprezentând aproximativ 5% din universitățile
lumii). În final, în clasamentul ARWU global se
prezintă universităţile clasificate pe primele
500 de poziţii, iar din 2017 şi cele clasificate pe
poziţiile 501-800. Când analiza ARWU se face pe
domeniile academice dintr-o universitate, nu
global pe toată universitatea, din cele 27.000 de
universități ale lumii trec pragul performanţei
academice pentru a fi clasificate în cel puţin
un domeniu aproximativ 4.000 de universităţi
(reprezentând aproximativ 15% din universităţile
lumii).
Până în anul 2017, universităţile româneşti nu
au performat explicit în acest clasament de elită,
excepţie făcând matematica de la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), care a
ocupat in 2013 poziţia 101-150 (din 200 de poziţii
incluse în clasament), iar în 2014 poziţia 151-200
(din 200 de poziţii incluse în clasament) (vezi
Învățământ și cercetare de performanță!
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la
http://www.shanghairanking.com/WorldUniversity-Rankings/Babeș-Bolyai-University.
html).
ARWU-Global 2017
În anul 2017 ARWU a publicat clasamentul
universităților până la poziţia 800, universităţile
cuprinse între poziţiile 501 şi 800 fiind
considerate candidaţi puternici pentru Top500. Extinderea clasamentului de la 500 la 800
de poziții a fost justifică oarecum și de creștere
numărului de universități în lume, din 2003 până
în 2017. În această analiză, UBB este în 2017
singura universitate din România care a intrat
în clasament, ocupând poziţia 601-700 (http://
www.shanghairanking.com/ARWU2017.html).
Indicatorii academici luaţi în calcul pentru
clasamentul din 2017 sunt (pentru detalii vezi
la
http://www.shanghairanking.com/ARWUMethodology-2017.html):
1. Calitatea educaţiei – 10% (Alumni of an
institution winning Nobel Prizes and Fields
Medals)
2. Calitatea corpului profesoral
• Premii majore – 20% (Staff of an institution
winning Nobel Prizes and Fields Medals)
• Cercetători de excelenţă – 20% (Highly cited
researchers in 21 broad subject categories
– în noiembrie 2016)
3. Rezultatele cercetării
• Publicaţii Nature/Science – 20% (perioada
2012-2016; se consideră doar publicaţiile
www.universitaria.ase.ro
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2015; se consideră doar publicaţiile de tip
articol)
de tip articol şi se accentuează rolul
autorilor principali)
• Publicaţii indexate Web of Science – 20%
(Papers indexed in Science Citation Indexexpanded and Social Science Citation Index
– publicate în 2016; se consideră doar
publicaţiile de tip articol)
4. Performanţa la indicatorii 1-3 per capita
(raportată la numărul de angajaţi full-time
pe poziţii academice în universitate) – 10%
ARWU-Domenii 2017
ARWU a publicat din anul 2017 poziţiile
universităţilor în 52 de domenii de specialitate
academică. Înainte de asta, se publicau
clasamentele doar pe domenii fundamentale
(ex. ştiinţele naturii), care înglobau domeniile
de specialitate, şi pe un număr mai restrâns de
domenii de specialitate (ex. cinci în 2014).
Pentru a intra în această analiză din 2017,
o universitate trebuie să publice în perioada
2011-2015 un număr-prag de publicaţii, pragul
fiind stabilit diferenţiat pentru fiecare domeniu,
în funcţie de practica de publicare a domeniului
respectiv.
Indicatorii academici luaţi în calcul pentru
clasamentul din 2017, cu ponderi diferite
în funcţie de domeniu, sunt (pentru detalii
vezi
la
http://www.shanghairanking.
com/Shanghairanking-Subject-Rankings/
Methodology-for-ShanghaiRanking-GlobalRanking-of-Academic-Subjects-2017.html):
1. Publicaţii indexate Web of Science în
domeniul analizat (Papers indexed in
Science Citation Index-expanded and Social
Science Citation Index – publicate în 2011Învățământ și cercetare de performanță!
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2. Impactul citărilor normalizat pentru
domeniu (pentru publicaţiile din 20112015)
3. Colaborările
internaţionale
publicaţiile din 2011-2015

pentru

4. Publicaţii din 2011-2015 apărute în
revistele de top (3x. top 20% după factorul
de impact)
5. Premiile majore obţinute în domeniu
În această analiză, universităţile din România
ocupă următoarele poziţii:
1. Ştiinţe Naturii
1.1.

Matematică

• UBB – poziţia 201-300 din 500 de poziţii
incluse în clasament
• Universitatea din Bucureşti (UB) – poziţia
201-300 din 500 de poziţii incluse în
clasament
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi (UAIC) – poziţia 401-500 din 500 de
poziţii incluse în clasament
• Universitatea din Craiova (UC) – poziţia
401-500 din 500 de poziţii incluse în
clasament
• Universitatea Politehnica din Bucureşti
(UPB) – poziţia 401-500 din 500 de poziţii
incluse în clasament
• Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi
din Iaşi (UTGA) – poziţia 401-500 din 500
de poziţii incluse în clasament
1.2.

Fizică

• UPB – poziţia 401-500 din 500 de poziţii
incluse în clasament
• Universitatea de Vest din Timişoara
(UVT) – poziţia 401-500 din 500 de poziţii
incluse în clasament

2. Inginerii
2.1.

Inginerie Mecanică

• UBB – poziţia 37 din 300 de poziţii incluse
în clasament
2.2.

Inginerie Chimică

• UPB – poziţia 201-300 din 300 de poziţii
incluse în clasament
2.3.

Inginerie Electronică şi Electrică

• UPB – poziţia 401-500 din 500 de poziţii
incluse în clasament
3. Ştiinţe Medicale – Medicină Clinică
• Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila” din Bucureşti (UMF-CD) –
poziţia 401-500 din 500 de poziţii incluse
în clasament
4. Ştiinţe Sociale – Economie

în lume din 300 de poziţii (locul 1 este ocupat
de Cambridge University), este una de excepţie,
aflându-se astfel în faţa unor universităţi de
marcă, precum Columbia University (51-75),
Oxford University (51-75), Pennsylvania State
University (51-57) etc.
Aceste rezultate trebuie apreciate prin
raportare la subfinanţarea cronică a
învăţământului superior din România. Spre
exemplu, UBB, universitatea din România care
ocupă poziţia 601-700 in ARWU, are un buget
de minimum 10 ori mai mic decât majoritatea
universităţilor aflate pe poziţia 500 în ARWU.
Dacă performanţa ar ţine cont şi de buget, UBB
spre exemplu ar intra în prima jumătate a ARWU
Top-500!

• Academia de Studii Economice din
Bucureşti (ASE) – poziţia 151-200 din 300
de poziţii incluse în clasament
În concluzie, universităţile româneşti încep săşi facă apariţia în unul dintre cele mai exclusiviste
clasamente internaţionale al universităţilor, ceea
ce este un lucru încurajator.
Deocamdată, prezenţa se face mai ales prin
domenii de specialitate, ca structură universitară
globală pătrunzând din România doar UBB
(poziția 601-700, din 800 de poziţii făcute
public), aceasta situându-se astfel în primele
5% universităţi ale lumii. Poziţii merituoase
în domenii de specialitate de referinţă pentru
ele obţin (în ordinea analizelor de mai sus):
UBB (matematică, inginerie mecanică),
UB (matematică), UAIC (matematică), UC
(matematică), UPB (matematică, fizică, inginerie
chimică, inginerie electronică şi electrică), UTGA
(matematică), UVT (fizică), UMC-CD (medicină
clinică) şi ASE (economie). Poziția obţinută de
UBB în domeniul ingineriei mecanice, locul 37
www.universitaria.ase.ro
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UBB – o universitate orientată spre piața muncii și spre nevoile
studenților ei
Universitatea Babeș-Bolyai a dovedit, mai ales
în ultimii ani, că nu este doar o instituție orientată
spre excelența academică, ci şi o universitate cu
adevărat preocupată de nevoile studenților ei,
de cerințele reale ale pieței muncii și de viața
comunității din care face parte.
Permanent, UBB încearcă să-și actualizeze
oferta educațională cu programe de studiu
noi, adaptate evoluției mediului economic, să
încheie parteneriate cu actorii economici din
plan național și internațional, dar și să își sprijine
în mod concret studenții să-și găsească locuri
de muncă sau să-și dezvolte propriile inițiative
antreprenoriale.

Învățământ și cercetare de performanță!
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Centrul de Carieră – consiliere și orientare
profesională personalizate
Studenții și absolvenții Universității BabeșBolyai pot beneficia permanent de consiliere
și orientare profesională oferite de Centrul de
Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri
al Universităţii Babeş-Bolyai (CCARMA UBB).
Acesta vine în întâmpinarea studenţilor şi
absolvenţilor UBB, punându-le la dispoziţie, în
mod gratuit, servicii de informare şi consiliere în
carieră şi mediere a forţei de muncă, precum:
o activităţi de orientare în carieră
(autocunoaştere, explorarea traseelor

profesionale, luarea deciziei de carieră,
construirea planului de carieră);
o ajutor în planificarea parcursului
profesional şi academic;
o optimizarea elementelor de marketing
personal (redactare CV, concepere
scrisoare de intenţie, prezentarea la un
interviu de selecţie);
o suport în luarea deciziei de carieră.
De asemenea, pentru a înlesni accesul
studenţilor şi absolvenţilor la oportunităţile
de carieră prezente pe piaţa muncii, CCARMA
a lansat o platformă online de recrutare care
reuneşte locuri de muncă, stagii de practică şi
internship-uri pentru studenţii şi absolvenţii
UBB.

Studenții UBB, sprijiniți să-și găsească un loc
de muncă
Începând din luna august a acestui an, studenţii
Universităţii Babeş-Bolyai au la dispoziţie un
nou instrument de angajare prin intermediul
platformei http://careers.csubb.ro, lansată
de Consiliul Studenților din UBB, alături de
LolaTech, cu scopul de a facilita angajarea sau
identificarea oportunităților de internship în
funcţie de domeniile specifice de studiu.
Proiectul este parte a strategiei elaborate
de Consiliul Studenților din Universitatea
Babeș-Bolyai în vederea creării unui cadru
adecvat de sprijinire, dezvoltare și încurajare a
spiritului antreprenorial în rândul studenților

www.universitaria.ase.ro
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și absolvenților UBB în primii trei ani de la
absolvire, strategie în care se încadrează şi
înfiinţarea Societății Antreprenoriale Studențești
a Universității Babeș-Bolyai.
„Platforma vine ca parte componentă a unui
pachet de proiecte inițiate de CSUBB, proiecte
menite să sprijine studentul de la începutul
primului ciclu de studiu până când acesta se
află în grupul de alumni. Platforma este strâns
legată de proiectul lansat de CSUBB privind
Societățile Antreprenoriale Studențești, dar și de
un proiect de practică pe care, cel mai probabil,
îl vom lansa la sfârșitul acestui an. Sperăm că
inițiativele noastre le vor fi cu adevărat de ajutor
studenților și așteptăm integrarea unui număr
cât mai mare de tineri în rândul beneficiarilor
acțiunilor noastre”, a afirmat Cătălin Hădadea,
prefectul studenților Universității Babeș-Bolyai.
Coordonatorii proiectului precizează că nu este
vorba despre o platformă obișnuită de job-uri, ci
despre una dedicată în totalitate studenților.
„Noi încercăm în permanență să creștem
gradul de angajare în domeniul absolvit. Astfel,
prin intermediul acestei platforme, absolvenții
sau viitorii absolvenți pot să își caute un loc de
muncă folosind ca parametru de căutare chiar
profilul lor. De asemenea, am vrut să avem un
mediu în care companiile să poată adăuga
ușor anunțuri, fără a mai fi limitate de diferite
constrângeri”, a subliniat, cu prilejul lansării,
coordonatorul proiectului, Andrei Tecsi.

să-și dezvolte ideile de afaceri se pot adresa
Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti (SAS) a
Universităţii Babeş-Bolyai, entitate înfiinţată
de studenţi sub egida UBB, pentru crearea
unui cadru adecvat de sprijinire, dezvoltare și
încurajare a spiritului antreprenorial în rândul
studenților și absolvenților, în primii trei ani de
la finalizarea studiilor.
Echipa de implementare este formată din
studenți ai Universității Babeş-Bolyai, cu

pregătire academică în diferite domenii, dar și
cu experiență în reprezentarea studențească și
în organizarea proiectelor studențești.
SAS UBB îşi propune să stimuleze activitatea
antreprenorială prin programe de mentorat
pentru studenții întreprinzători, sesiuni de
formare, seminarii și training-uri pentru cei
interesați de antreprenoriat, organizarea unor
evenimente care să aducă tinerii întreprinzători
mai aproape de reprezentanții mediului

academic, prin sesiuni de consultanță și
feedback pentru elaborarea planurilor de afaceri
și pregătirea unor prezentări de tip pitch.
Prima acțiune a SAS UBB va fi organizarea unui
concurs de proiecte de start-up și idei de afaceri,
în vederea selectării celor mai bune iniţiative şi
a sprijinirii câştigătorilor în dezvoltarea ideii de
antreprenoriat prezentate.

Studenții UBB au creat propria societate
antreprenorială studențească
Tot din luna august 2017, studenții şi
absolvenţii Universității Babeș-Bolyai care vor
Învățământ și cercetare de performanță!
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Universitatea Cluj – renașterea unei legende
Tradiție și excelență! Este sloganul la care
întreaga comunitate UBB se raportează zi de
zi, sloganul la înălțimea căruia încearcă se se
mențină și pe care își dorește să îl cinstească
în mod constant. Și nu, nu este vorba numai
despre excelența academică sau despre tradiția
generațiilor de studenți pe care Universitatea
Babeș-Bolyai i-a format și care au format-o
la rândul lor ca instituție de prim rang la nivel
național și internațional.
Este vorba despre toate lucrurile asupra cărora
Universitatea Babeș-Bolyai își pune, într-o
măsură mai mare sau mai mică, amprenta.
Și pentru că Tradiție și excelență! nu este dor
un simplu slogan, Universitatea Babeș-Bolyai a
intrat, alături de celelalte universități publice
din Cluj și de autoritățile locale clujene, într-un
parteneriat care are ca obiectiv final renașterea
legendei fotbalistice a întregii comunități clujene:
revigorarea fenomenului U Cluj și renașterea
clubului Universitatea ca emblemă a orașului.
Inițiativa este una de suflet, în care însă UBB
investește permanent, punând la dispoziția
echipei atât baza de antrenament din Parcul
Sportiv Universitar Iuliu Hațieganu, cât și o
echipă profesionistă, care s-a alăturat imediat
proiectului: parteneri ai UBB, specialiști în
Învățământ și cercetare de performanță!
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diverse domenii, având o colaborare strânsă
cu Departamentul de Psihologie Clinică și
Psihoterapie a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei al Universității Babeș-Bolyai.
FC Universitatea Cluj a pornit, în vara anului
2016, pe un drum ambiţios, spre vârful fotbalului
românesc. Ne dorim să ajungem din nou în elită,
însă nu oricum: ne-am propus să construim
un club de fotbal pe baze sănătoase, cu o

activitate transparentă şi, nu în ultimul rând, cu
performanţe obţinute pe terenul de joc.
Clubul de fotbal Universitatea Cluj funcţionează
acum ca un club sportiv de drept privat,
persoană juridică fără scop lucrativ, în baza Legii
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, preluând modelul
unor cluburi europene de succes: FC Barcelona,
Real Madrid şi Bayern München.
,,Așa cum este firesc, «U» Cluj îşi propune să
domine competiţiile la care ia parte, urcând în
fiecare an câte o treaptă, pentru a ajunge din
nou acolo unde îi este locul, în primul eșalon al
fotbalului românesc, iar dorința noastră este ca
acest lucru să se întâmple la aniversarea a 100
de ani de existență a clubului. Punem accent
pe fotbalişti crescuţi în propria academie, una
dintre cele mai bune din România, tineri cărora

încercăm să le oferim toate condiţiile pentru
performanță. În același timp, susţinem tradiţia
clubului în educaţie și îi încurajăm permanent
pe sportivii noştri să îşi finalizeze studiile la
universităţile clujene. Aceasta pentru că ne
ghidăm, în activitatea noastră, după valorile
care s-au transmis din generaţie în generaţie,
de la fondarea clubului, în 1919, şi până
astăzi, valori enunţate perfect de cuvintele
preşedintelui-fondator, Iuliu Haţieganu, în
1932, potrivit cărora «scopul nostru nu este
acela de a crea campioni, ci oameni sănătoși.
Nu record, ci armonie, nu ură, ci camaraderie;
nu victorie personală, ci victoria națiunii; nu
specula, ci jertfa»”, declară prof. dr. Cosmin
Irimieș, directorul general adjunct al Universității
Babeș-Bolyai și, în același timp, vicepreședinte
al clubului Universitatea Cluj.
Colegilor noștri li s-au alăturat și nume-simbol
ale Universității Cluj, membri ai generației
de aur a U Cluj, dar și ai generației de aur a
fotbalului românesc, care sprijină activ proiectul
de reconstruire a clubului. În tot acest timp, în
echipă au intrat și foști componenți ai lotului
U Cluj din perioada în care echipa se lupta
pentru primele poziții ale Ligii 1 și pentru Cupa
României.
Acum, echipa a luat-o din nou de la zero, din
Liga a 4-a (județeană), de unde a promovat
în acest an detașat în divizia a 3-a, ceea ce ne
face să sperăm în mod extrem de obiectiv că
aniversarea unui secol de la înființarea clubului
(1919) va fi sărbătorită, peste doi ani, în Liga 1.
Reluarea drumului spre Liga 1 a venit însoțită
www.universitaria.ase.ro
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de un proiect nou, complex, axat pe performanța
sportivă, prin constituirea și susținerea puternică
a Centrului de Copii și Juniori U Cluj sau folosirea
unor baze moderne și performante pentru
antrenament, dar și pe suporteri și comunitate.
Într-un timp foarte scurt, inițiatorii proiectului
au reuşit să readucă speranţa în marea familie
a „Şepcilor roşii”, cei mai înfocați și fideli
suporteri din România. U Cluj și-a întors faţa
spre comunitate, oferindu-le suporterilor
oportunitatea de a deveni parte a clubului. Iar
ei au răspuns. Peste o mie de persoane, din Cluj,
dar şi din alte oraşe, chiar şi din străinătate,
sunt deja membri, suporteri cotizanți ai FC
Universitatea Cluj.
,,Prin proiectul «socios», lansat pe modelul
FC Barcelona, U Cluj a devenit clubul cu cel
mai mare număr de membri din România, o
comunitate a suporterilor în continuă creştere
şi cu un grad ridicat de fidelitate faţă de brandul
FC Universitatea Cluj. Acești suporteri sunt
conștienți de faptul că doar împreună suntem
puternici. Și împreună suntem U”, mai spune
vicepreședintele U Cluj, prof. univ. dr. Cosmin
Irimieș, directorul adjunct al UBB.
Extrem de ambițios, proiectul în care s-a
implicat UBB a dat deja primele roade și la
nivelul clasamentului fotbalistic românesc: în
mai puțin de un an, echipa a promovat în Liga a
3-a, a câștigat faza județeană a Cupei României
(singura la care avea acces) și își continuă
drumul spre renașterea legendei în prima ligă a
fotbalului românesc.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Problematica minorităților naționale din Europa, dezbătută de
doctoranzii Facultății de Științe Politice
Doctoranzii Facultăţii de Ştiinţe Politice
a Universităţii din Bucureşti au dezbătut
problematica minorităților din Europa în cadrul
unui eveniment organizat la Oradea în perioada
14-15 iulie 2017.
Conferința „Minorităţile naţionale din Europa
– reglementări şi perspective” și-a propus să
realizeze o analiză comparativă a modului în care
sunt aplicate standardele europene în privința
protecţiei minorităţilor în cazul mai multor
ţări sau minorităţi, pentru a se vedea cât de
diferit sau nu sunt înţelese prevederile cadrului
normativ în vigoare.
Pe parcursul celor două zile, participanții au
vorbit despre armonizarea modelelor naţionale
în privinţa protecţiei minorităţilor naţionale ca
rezultat al europenizării şi/sau al convergenţei
sistemelor normative, dar și despre relaţia dintre
guvernarea multi-nivel şi protecţia minorităţilor
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la diferite nivele de luare a deciziilor (local,
regional, naţional şi european). Prof. univ.
dr. Radu Carp, directorul Școlii Doctorale de
Științe Politice, a susținut o prezentare despre
noi instrumente pentru protecţia minorităţilor
naţionale în Europa. Alte subiecte abordate în
cadrul conferinței au vizat cazurile speciale ale
aromânilor, armenilor, rutenilor etc. Programul
complet al evenimentului poate fi consultat pe
site-ul www.fspub.unibuc.ro.
Conferința „Minorităţile naţionale din Europa
– reglementări şi perspective” a fost organizată
de Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice a
Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu
Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor
Transfrontaliere (CESMINT). Evenimentul s-a
desfășurat în cadrul participării Universităţii din
Bucureşti la proiectele educaţionale ale EIUC
(European Inter-University Centre for Human
Rights and Democratization).

www.universitaria.ase.ro
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50 de ani de la înființarea Muzeului Universității din București
În acest an, Muzeul Universității din București
aniversează jubileul. La data de 29 iulie 1967, în
urmă cu 50 de ani, Ministerul Învățământului
de atunci aproba înființarea colecției muzeale a
Universității din București.
La baza colecției se aflau materialele adunate
cu ocazia Centenarului Universității din București
din 1960, care făcuseră obiectul unei expoziții,
organizată în holul de la parterul rectoratului.
Ordinul ministerial din 29 iulie 1967 preciza: „La
Universitatea din București se va forma o colecție
publică cuprinzând material documentar, piese
originale sau copii semnificative, în vederea
reconstituirii științifice a istoricului acestei
Universități”. Decretul ministerial răspundea
unei inițiative a Universității din București
asumată de rectorul Gheorghe Mihoc.
Dispunând de o expoziție permanentă,
redeschisă în urmă cu doi ani și adaptată la
nevoile expoziționale și de comunicare actuale,
Muzeul Universității din București deține o
valoroasă colecție compusă din 2.486 de piese,
majoritatea provenind din donațiile cadrelor
didactice și ale foștilor absolvenți. Printre
acestea se regăsesc stampe, documente, carte
rară, fotografii, picturi, obiecte de mobilier,
medalii, plachete, texte și diverse accesorii
tematice. Mai mult, vizitatorii au posibilitatea
să parcurgă în muzeu itinerarul evoluției
învățământului românesc prin intermediul unor
documente originale care consemnează evoluția
Universității din București de la înființarea sa.
Persoanele interesate să viziteze Muzeul
Universității din București pot consulta
programul pe site-ul muzeu.unibuc.ro.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Schimbările climatice din zonele urbane și efectele lor,
dezbătute în cadrul Școlii de vară „Urban Climate”
În prezent, zonele urbane reprezintă 50% din
populația lumii, iar trei din patru cetățeni locuiesc
în oraș. Poluarea crescută din zonele urbane
sporește semnificativ perturbațiile din zona de
mediu, în timp ce emisiile de gaze cu efect de
seră de lungă durată pot declanșa consecințe
fizice și socio-economice suplimentare care
afectează condițiile de viață din mediul urban.
Monitorizarea
sistematică,
evaluarea
climatului urban, atenuarea și adaptarea la
efectele adverse ale poluării trebuie să reprezinte
o prioritate strategică atât a mediului academic,
cât și a instituțiilor publice.
În acest context, Institutul de Cercetare
al Universității din București (ICUB), alături
de Urban Climate Research Center de la
Universitatea de Stat Arizona, Urban Water
Innovation Network, Society for Urban Ecology
și Interdisciplinary Center of Advanced Research
on Territorial Dynamics, a organizat, în perioada
21-26 august 2017, Școala de vară „Urban
Climate”. Evenimentul a avut loc în incinta
Platformei de Cercetare în Biologie şi Ecologie
Sistemică din cadrul Facultății de Biologie
(Splaiul Independenţei, nr. 91-95, sector 5).

de adaptare, atenuare și prioritizare a acestora,
explorarea legăturilor critice între factorii de
mediu și amenințările emergente și cronice la
adresa sănătății.
Printre invitații speciali ai școlii de vară s-au
numărat prof. dr. Andreas Matzarakis, director
la Research Center Human Biometeorology of
the German Meteorological Service in Freiburg
și profesor la Universitatea din Freiburg, prof.
dr. Matei Georgescu, profesor și director asociat
la School of Geographical Sciences and Urban
Planning și membru al echipei de leadership în
cadrul Urban Climate Research Center at Arizona
State University, prof. dr. David Sailor, director
la Urban Climate Research Center at Arizona
State University și Benjamin Bechtel, cercetător
asociat la Cluster of Excellence CliSAP, University
of Hamburg.
Programul complet al conferinței poate fi
consultat pe site-ul unibuc.ro.

Școala de vară a reunit la București specialiști
din nouă țări. Pe parcursul celor șase zile,
specialiști din țări precum Austria, Belgia,
Finlanda, Germania, Italia, Israel, Norvegia,
România și S.U.A. au dezbătut pe diverse teme
referitoare la: monitorizarea modernă a mediilor
urbane, instrumentele de modelare utilizate în
meteorologia și climatologia urbană, strategiile
Învățământ și cercetare de performanță!
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BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY – ediția a 13-a, 13-27 august 2017

Școala internațională de vară „Bucharest
Summer University” este un proiect organizat
de Academia de Studii Economice din
București și Uniunea Studenților Academiei
de Studii Economice din București (USASE),
prin intermediul Senatului Studenților și sub
mentoratul Facultății de Management. Tema
principală a ediției a 13-a a școlii de vară,
desfășurată în perioada 13-27 august 2017,
a fost „Globalisation through Business and
Management. Becoming an Agent of Change”.
Bucharest Summer University se concentrează
în principal pe probleme economice şi are drept
scop promovarea valorilor academice comune
studenţilor din întreaga lume. Participanţii la
BSU sunt studenţi la ciclurile licenţă, masterat
sau doctorat, atât din ţară, cât şi din străinătate.
Ediția din acest an le-a oferit participanților
din țară și din străinătate o multitudine de
perspective asupra oportunităților și provocărilor
Învățământ și cercetare de performanță!
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din lumea afacerilor și managementului de la
nivel internațional, pregătind studenții pentru
inițiativa unui aport unic în aceste domenii.
În cadrul acestei ediții au fost implicate 70
de persoane provenind din 17 țări: Albania,
Armenia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria,
Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kosovo,
Nicaragua, Polonia, Republica Moldova,
România, Spania, SUA, Vietnam, Thailanda.
La sfârşitul celor două săptămâni de cursuri,
seminarii şi dezbateri susţinute de specialişti
naţionali şi internaţionali, în urma unui examen
final, participanţii au acumulat 5 ECTS (puncte

de credit transferabile internaţional).
Alături de pregătirea profesională, participanții
s-au bucurat de activități menite să le
lărgească orizontul (multi)cultural și să creeze
legături trainice și amintiri de neuitat. Printre
evenimentele şi activităţile ce s-au desfășurat pe
parcursul Bucharest Summer University 2017,
putem enumera: vizite la Palatul Parlamentului
și la Banca Națională a României, Turul cu
bicicletele, Bucharest City Tour sau Global
Village. BSU a oferit participanților ocazia să
vadă cele mai frumoase părți ale țării. Astfel,
pornind spre zona muntoasă a României, aceștia
au vizitat Transfăgărășanul, Lacul Bâlea, castelele
Bran și Peleș, precum și orașul medieval Brașov.
Școala internațională de vară a Academiei de
Studii Economice din București reprezintă unul
dintre cele mai importante evenimente de acest
gen din Europa de Centrală și de Est și își propune
atragerea de studenți din toată lumea în vederea
interacțiunii academice, a multiculturalizării,
precum și a promovării brandului de țară.
A consemnat: student Dragoș Andrei Stoica
Preşedinte al Senatului Studenţilor ASE şi
Prim-Vicepreşedinte al USR – Uniunea Studenţilor
din România
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Foto: Tinerețe, exuberanță, profesionalism la Bucharest Summer University, ASE București, ediția a 13-a
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Şcoli de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu
predare în limbi străine din ASE
În perioada iulie-septembrie 2017, studenţi
şi cadre didactice de la ASE, Facultatea de
Administrarea Afacerilor cu predare în limbi
străine (FABIZ), împreună cu invitaţii lor din
Anglia, Austria, Franţa, Germania, Italia, Olanda
şi România, au participat la o serie de şcoli
de vară axate pe teme legate de globalizare,
antreprenoriat şi comunicare în limbi străine.
Trei din cele cinci școli de vară care au avut loc
sub egida ASE în 2017 au fost organizate de FABIZ
și s-au desfășurat într-un cadru neconvențional,
fie pe litoral, fie la munte, fapt ce a înlesnit
și organizarea unor activități în aer liber, de
relaționare între participanți.

(Oxford University) – „Topics in Data Science:
Algorithms and Mathematical Foundations”
și Francesco Bellini (Sapienza University) –
„Managing Innovation and Creativity in the
Globalized Business”.
Școala de vară Antreprenoriat și Limba
Germană 2017 și Școala de Vară de
Antreprenoriat și Limba Franceză
În perioadele 23 iulie-4 august 2017 și 6-18
august 2017 a avut loc în localitatea Moieciu de

Sus, județul Brașov, cea de-a șasea ediție a Școlii
de Vară de Antreprenoriat și Limba Germană, iar
in perioada 20 august-1 septembrie 2017 a avut
loc, tot în Moieciu de Sus, prima ediție a Școlii de
Vară de Antreprenoriat și Limba Franceză.
În cadrul Școlilor de Vară au participat
aproximativ 250 de persoane. Participanții se
împart în două categorii principale: studenți și
liceeni din toată țara.
La începutul fiecărei serii a avut loc un test de
încadrare lingvistică format atât dintr-o parte de
evaluare scrisă, cât și dintr-o parte de evaluare
orală, în urma căruia participanții au fost
încadrați în grupele de lucru, pe baza nivelului

Școala de vară FABIZ-ASE „How to Manage
Change – Challenges of Globalisation”
Școala de vară FABIZ-ASE „How to Manage
Change – Challenges of Globalisation” s-a
desfășurat în perioada 26 august-4 septembrie
la Constanța, Mamaia. În cadrul școlii de vară, cei
20 de participanți au luat parte la următoarele
cursuri predate de profesori cu experiență
internațională: Claude Chailan (Strasbourg
University) – „Business Models: New Paradigms”;
Wolfgang Haerdle (Humboldt University) –
„Smart Data Analytics”; Cathy Y. Chen (Humboldt
University) – „Smart Data Analytics”; Maria Grith
(Erasmus University Rotterdam) – „Introduction
to Financial Derivatives”; Mihai Cucuringu
Învățământ și cercetare de performanță!
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Foto: Şcoli de vară de antreprenoriat şi limbi străine la
FABIZ, ASE, 2017
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lor de limbă. Grupele de lucru au fost organizate
ținând cont de Cadrul European de Referință
pentru Limbi Străine, astfel încât în fiecare serie
să existe minimum o grupă corespunzătoare
fiecărui nivel (A1-C1). Ediția de anul acesta a
dispus de 19 profesori originari din Germania și
Austria şi de patru profesori originari din Franța,
selectați în funcție de pregătirea lor profesională
și academică în domeniul predării limbii germane
străinilor și experiența de predare.
Programul Școlilor de vară a fost completat
cu o serie de prezentări susținute de către
reprezentanți ai mediului socio-economic din
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România. Printre aceștia, amintim reprezentanții
din partea DAAD – Serviciul German de Schimb
Academic, UFE Roumanie, Institutul Francez
din România, BRD Finance, Ernst and Young
România, Camera de Comerț Româno-Germană
(AHK România) sau Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu predare în limbi străine. La sfârșitul
celor două săptămâni a avut loc un test de
limba germană și franceză, în urma căruia
participanților le-au fost oferite diplome care
atestă nivelul lor de cunoștințe de limbă străină.
A consemnat: Conf. univ. dr. Tănase Stamule
Prodecan, Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu predare în limbi străine

Oferta educațională a Academiei de Studii Economice din București
pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de
licență, masterat, MBA și doctorat – sesiunea septembrie 2017
În perioada 5-20 septembrie a.c., Academia
de Studii Economice din București desfășoară
procesul de admitere pe locurile rămase libere
la programele de studii universitare pentru toate
ciclurile de învățământ – sesiunea septembrie
2017.
Pentru programele universitare de licență ASE
scoate la concurs un număr de 780 de locuri
la învăţământul cu frecvenţă și 369 de locuri
la învăţământul la distanță și fără frecvenţă.

Înscrierile la programele universitare de licenţă
la învăţământul cu frecvenţă au loc în perioada
5-8 septembrie. Admiterea se desfășoară
pe bază de concurs, constând într-un eseu
motivațional, o probă scrisă de competenţă
lingvistică – pentru candidaţii care optează
pentru programe cu predare în limbă străină – şi
media generală de admitere, calculată ca medie
ponderată între media obţinută la examenul
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de bacalaureat (60%) şi media anilor de studii
(40%).
Pentru programele universitare de masterat,
ASE scoate la concurs un număr de 1.324 de locuri
la buget și la taxă. Pentru anul universitar 20172018, ASE oferă 76 de programe universitare
de masterat de cercetare și profesional și 3
programe MBA (desfăşurate în colaborare cu
universităţi de renume din Canada, Franţa şi
Germania). Înscrierile la programele de masterat
se desfăşoară în perioada 6-9 septembrie a.c.

Admiterea se face prin concurs, pe baza
rezultatelor de la proba scrisă tip grilă (30%)
și a mediei examenului de finalizare a studiilor
universitare de licență (70%). Pentru programele
cu predare în limbi străine se susţine o probă de
competență lingvistică tip interviu. Calendarul
şi modalitatea de admitere pentru programele
MBA pot fi consultate pe site-ul www.ase.ro.
Pentru programele universitare de doctorat,
ASE scoate la concurs 131 de locuri cu taxă.
Înscrierile au loc în zilele de 12 și 13 septembrie.

Studiile universitare de doctorat pot fi urmate
în limbile română, engleză, franceză și germană,
la formele de învățământ cu frecvență și cu
frecvență redusă. Admiterea la doctorat se
face prin concurs, care constă într-o probă
de competență lingvistică și un examen de
specialitate.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi
3.000 de burse de studiu şi sociale, 500 de burse
pentru studii în străinătate, peste 5.000 de locuri
în cămine, numeroase parteneriate pentru stagii
și practică la firme de top, 700.000 de volume în
bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ și alte
facilităţi de învăţare.

Informații complete despre admiterea la ASE,
la cele trei cicluri de studii universitare, pot fi
consultate pe site-ul oficial www.ase.ro, care
reflectă întregul proces de admitere, cu precizări
actualizate permanent despre calendarul
admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de
înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii
ș.a.

ASE are o inserție foarte bună a absolvenților
săi pe piața muncii. La nivelul promoției 2016,
55% dintre absolvenţi au găsit un loc de muncă
în domeniul urmat în mai puţin de trei luni
de la absolvire, iar 79%, în primele șase luni.
Rezultatele arată scăderea timpului necesar
pentru găsirea unui loc de muncă în comparație
cu promoțiile anterioare.

Foto: Admiterea la ASE București – Sesiunea de toamnă 2017
Învățământ și cercetare de performanță!
36

www.universitaria.ase.ro
37

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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S-a lansat „Vinul lui Cuza”, un produs marca UAIC
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a lansat
un produs inedit, „Vinul lui Cuza”, un vin de pe
domeniile UAIC, îmbuteliat la Cotnari. Vinul a fost
realizat în ediție limitată, fiind îmbuteliate doar
400 de sticle de Fetească Neagră, respectiv 400
de Frâncușă, două soiuri românești renumite.
Produsul nu va fi disponibil la vânzare, ci folosit
doar în ocazii de protocol ale Universității:
evenimente sau vizite de rang înalt.
„Astăzi lansăm «Vinul lui Cuza», un produs
pentru care Universitatea deține marca
exclusivă, în urma unor demersuri întreprinse
încă din luna ianuarie”, a precizat prof.univ.
dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al
Universității, în debutul sesiunii de prezentare
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și degustare a vinului. „Ideea a fost comunicată
publicului încă de anul trecut de către prof.univ.
dr. Tudorel Toader, pe atunci rector ales, acum
actual ministru al Justiției, atunci când a anunțat
dorința universității de a-și îmbunătăți sistemul
de promovare, imaginea și identitatea prin
produse personalizate care să fie în armonie cu
spiritul UAIC.”
Numele „Vinul lui Cuza”, precum și designul
etichetei sunt mărci înregistrate ale Universității,
cu începere de la 31 ianuarie 2017, pentru o
durată de 10 ani. Marca „Vinul lui Cuza” a apărut
în numărul din luna iulie al Buletinului Oficial de
Proprietate Industrială, secțiunea Mărci. Marca
a fost înregistrată pentru clasa de produse

vin, mai precis „Vinuri dulci; vinuri rozé; vinuri
neacidulate, vinuri de masă; vinuri cu denumire
de origine protejată; vin; vin roșu; vin alb; vin de
struguri”.
„Este pentru prima dată când Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza» a luat decizia să
îmbutelieze o parte din vinul care se produce de
la Grădina Botanică. Este o producție a anului
2016, cu struguri bine aleși, iar pentru vinificare
am apelat la un parteneriat cu una din cele
mai cunoscute companii din branșă – Cotnari”,
a precizat prof.univ.dr. Cornel Iațu, prorector
pentru strategie, dezvoltare instituţională şi
managementul calităţii.
Conceptul grafic al etichetei a fost realizat de
specialiștii Universității, iar alegerea numelui
și a parteneriatului cu Cotnari nu au fost
întâmplătoare. „Dincolo de faptul că Alexandru

Ioan Cuza este patronul Universității noastre,
pe vremea domniei în Moldova, Cotnari
trimitea pentru prima dată un vin la concursul
mondial la Paris, Grasa de Cotnari, acolo unde
a luat distincția maximă. Am decis să inițiem un
parteneriat strategic cu cei de la Cotnari și prin
această prismă, a rezonanței istorice – la Cotnari
se produce vin de cel puțin 2.000 de ani”, a
explicat prof.univ.dr. Cornel Iațu.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” are
podgorie de viță de vie în Grădina Botanică,
folosită în special în scop didactic. „Primele
plantări au fost realizate în urmă cu 40 de ani,
cu scopul de a diversifica colecțiile de plante
care erau la momentul respectiv în Grădina
Botanică, dar și de a îmbogăți baza didactică
și de cercetare”, a precizat prorector prof.univ.
dr. Cătălin Tănase, director al Grădinii Botanice.
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„Vorbim de sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor
’80, când ne-am propus să dezvoltăm în Grădină
o colecție de soiuri care se cultivau din cele
mai vechi timpuri în Moldova. Printre primele
soiuri aduse au fost Frâncușa, apoi Tămâioasa
românească și Grasa de Cotnari, iar apoi și
celelalte soiuri din Țările Românești, printre care
Feteasca Albă și Feteasca Neagră. Soiurile de
viță nobilă, mai mult sau mai puțin cunoscute,
constituiau obiect de studiu și practică pentru
studenți”, a adăugat Cătălin Tănase.
Lansarea vinului a cuprins și un moment de
degustare a celor două variante ale „Vinului lui
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Cuza”. Prof. univ.dr. Cornel Iațu a explicat alegerea
celor două soiuri: „Avem de-a face cu vinuri de
foarte bună calitate și e normal să fie așa, atâta
timp cât vorbim de două soiuri autohtone. Am
ținut foarte mult să promovăm soiuri românești
– Feteasca Neagră și Frâncușa. Feteasca Neagră
este unul dintre cele mai vechi soiuri autohtone,
pentru că se cultivă de pe vremea dacilor, iar
soiul rezistă foarte bine la îngheț și la secetă –
deci e foarte bine adaptat acestor ținuturi.”
„Vinul lui Cuza” va putea fi gustat la
evenimentele Universității cu începere din
toamna acestui an.

O medalie de aur şi două mențiuni la International Mathematics
Competition
În perioada 31 iulie-6 august s-a desfăşurat la
Blagoevgrad, Bulgaria, International Mathematics
Competition for University Students, concurs
internaţional aflat la cea de-a 24-a ediţie organizat
de University College London.
Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza”
au câștigat o medalie de aur, prin Ovidiu
Avădanei (Facultatea de Matematică, anul II), și
două mențiuni – prin Victor Talif (Facultatea de
Informatică, anul III) și Cezar Port (Facultatea de

Matematică, anul II). Echipa de la Facultatea de
Matematică a fost coordonată de conf. dr. Claudiu
Volf.
International Mathematics Competition este
un concurs de tradiţie şi cu un nivel ridicat de
dificultate, deschis studenţilor din anii I-IV. La
ediţiile precedente au participat studenţi din mai
mult de 200 de universităţi din peste 50 de ţări.
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA

Învățământ și cercetare de performanță!
44

www.universitaria.ase.ro
45

Admiterea de toamnă la UVT: Universitatea îi așteaptă pe candidați cu
locuri bugetate, șapte tipuri de burse și cazare pe timpul admiterii
Aproximativ 180 de locuri la buget și 2.300
în regim cu taxă sunt disponibile pentru
sesiunea de toamnă la Universitatea de Vest din
Timișoara. Oferta Universității pentru absolvenții
de liceu constă în 76 de specializări de licență,
la 11 facultăți: Arte și Design; Chimie, Biologie,
Geografie; Drept; Economie și Administrare a
Afacerilor; Educație Fizică și Sport; Fizică; Litere,
Istorie și Teologie; Matematică și Informatică;
Muzică și Teatru; Sociologie și Psihologie; Științe
Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.
Sesiunea de admitere de toamnă la
Universitatea de Vest din Timișoara are loc în
perioada 4-17 septembrie.

Învățământ și cercetare de performanță!
46

Oferta Universității este completată cu
pachete de sprijin financiar, pe diferite categorii,
instituția oferind șapte tipuri de burse, cu sume
care ajung și la 1.100 lei, plus alte forme de
sprijin. De asemenea, la UVT se pune accentul și
pe asigurarea condițiilor optime pentru cazarea
studenților, instituția punând la dispoziţie 3.000
de locuri în cele 10 cămine ale sale.
Și în sesiunea de toamnă, absolvenții de liceu
care se vor înscrie la Universitatea de Vest din
Timișoara vor putea solicita alocarea unui loc
de cazare gratuit pentru o perioadă de trei zile.
Instituția oferă această facilitate pe perioada
admiterii la ciclul licență. În acest sens, cei
interesați vor depune o cerere în momentul
înscrierii.

cu vara anului trecut, instituția de învățământ
superior a avut o creștere de 17 procente
a înmatriculărilor. Conducerea Universității
anticipează încă 500 de înmatriculări în sesiunea
de toamnă, ceea ce ar reprezenta peste 4.000 de
„boboci” în noul an universitar.
Universitatea a pus la dispoziția potențialilor
săi candidați o pagină de internet, unde sunt
disponibile toate informațiile despre oferta
educațională și procedura de admitere: https://
www.uvt.ro/ro/admitere/2017/. De asemenea,
pentru facilitarea comunicării cu aceștia, UVT a
creat și un grup de Facebook unde cei interesați
primesc răspuns la toate întrebările lor: https://
goo.gl/tGWjE3.

În prima sesiune de admitere, Universitatea
de Vest din Timișoara a înregistrat o creștere
semnificativă a înmatriculărilor. Comparativ
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Premieră educațională pentru vestul țării, la UVT: Program de
masterat unic – „Studii de securitate globală”. Imigrația, terorismul și
securitatea cibernetică, printre temele abordate
Într-un context în care Timișoara se află pe
ruta imigrației ilegale, iar noi provocări, cum
ar fi fraudele cibernetice și bancare, amenință
securitatea țării noastre, Universitatea de Vest
lansează un nou program de master: „Studii de
securitate globală”.
Derulat de Facultatea de Științe Politice,
Filosofie și Științe ale Comunicării a UVT, acesta
este primul program de acest fel din vestul țării,
unul complex, cât mai apropiat de practică. El
se adresează în primul rând specialiștilor care
doresc să se perfecționeze, dar și tinerilor care
doresc să devină profesioniști în acest domeniu.
Programul va aborda mai multe aspecte ale
studiilor de securitate. Vor fi desigur și abordări
teoretice mai generale, indispensabile unei
cunoașteri adecvate a problematicii. Astfel, vor
fi prezentate conceptele, metodele și teoriile
domeniului, dar vor predomina cursurile cu
un important caracter tehnic și practic, care
vor include, de exemplu: Analiza riscurilor
neconvenționale, Comunicarea strategică în
domeniul securității, Analiza informațiilor,
Securitatea economică și financiar-bancară,
Dreptul penal internațional, Securitatea
energetică, Securitatea cibernetică și multe
altele.

diferite instituții vor transmite studenților un
set complex de competențe. Vestul țării are
nevoie de un asemenea program de studii,
problematicile abordate fiind acum parte a vieții
noastre de zi cu zi”, spune rectorul Universității
de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen
Gabriel Pirtea.
Printre cei care vor preda la acest program
de masterat, pe lângă reputate cadre didactice
universitare, cu cercetări în domeniu, vor
participa și un număr important de experți din
sistemul românesc de securitate și diplomație.
Pe lângă cursuri, masteratul va include și
o serie de conferințe susținute de către cele
mai importante personalități ale sistemului
românesc de securitate. Aceste conferințe
vor permite familiarizarea cu problemele
stringente ale securității globale, dar vor oferi de
asemenea masteranzilor noștri oportunitatea
de a face cunoștință cu decidenții importanți ai
domeniului.
Începutul noului mileniu a adus cu sine o
globalizare a provocărilor de securitate ce nu
a mai fost întâlnită în trecut. Tratarea locală

a acestor provocări pur și simplu nu mai este
o opțiune, ca atare și educația specialiștilor
în domeniu trebuie să includă o componentă
globală. Pe de o parte, România, prin poziția
asumat occidentală și democratică, de membră
a Uniunii Europene și a Organizației Tratatului
Atlanticului de Nord, beneficiază de o construcție
de securitate solidă și de încredere. Pe de altă
parte, tocmai asumarea acestei poziții duce și la
noi riscuri cărora țara noastră trebuie să le facă
față, fie că este vorba despre terorismul antioccidental, fie că sunt fenomenele migratorii,
consecințe ale nivelului de trai ridicat și ale
atractivității Occidentului. Timișoara are o
poziție geografică care potențează aceste noi
elemente de securitate ale României. Orașul
nostru se află aproape de granițele actuale ale
Uniunii Europene, pe ruta migrației ilegale.
Cei interesați sunt așteptați să se înscrie în
perioada 11-22 septembrie, la Universitatea de
Vest din Timișoara, Bd. V. Pârvan 4. Masteratul
oferă 30 de locuri, iar selecția candidaților
va avea loc în urma unui interviu în care se va
discuta pe baza unui eseu motivațional, în care
candidatul detaliază problematica de securitate.
Interviurile vor avea loc în 23 și 24 septembrie.
Comisia de selecție va fi formată din cadre
didactice ale facultății și alți experți în domeniu.

„Ne adaptăm la realitățile lumii de azi, România
nefiind ferită de noile provocări în materie de
securitate. Vorbim aici de elemente de imigrație,
terorism, securitate cibernetică și multe altele.
Pentru a face față, avem nevoie de oameni
bine pregătiți în domeniul securității globale.
Cadrele noastre didactice, cât și specialiștii din
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West Summer University a oferit elevilor experiența studenției.
Printre deziderate: reducerea abandonului școlar
Organizația Studenților din Universitatea
de Vest din Timișoara (OSUT) a desfășurat în
perioada 26 iulie-9 august cea de-a VII-a ediție a
West Summer University (WSU).
West Summer University a oferit oportunitatea
absolvenților de clasa a XI-a de a-și contura o
viziune proprie cu privire la alegerea facultății
și a domeniului în care se vor specializa pe
viitor, prin asigurarea unei experiențe cât mai
aproape de realitate a ceea ce presupune viața
de student. Astfel, se dorește promovarea
învățământului superior, tocmai pentru a
preveni abandonul școlar cauzat de decizii luate
în necunoștință de cauză, având drept cadru
educațional Universitatea de Vest din Timișoara.
Pe parcursul celor două săptămâni, cei 250 de
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elevi au avut ocazia să experimenteze viața de
student, prin participarea la cursuri, seminare,
laboratoare, simțind emoțiile primului examen
și, de asemenea, locuind într-un cămin al
Universității de Vest din Timișoara. Pe lângă
această parte de educație formală, West Summer
University a venit în întâmpinarea elevilor cu
o serie de activități sociale, culturale, sesiuni
de informare, training-uri, ateliere de creație,
competiții și un tur al orașului, pentru a le oferi
acestora o perspectivă mult mai amplă asupra a
ceea ce înseamnă studenția.

de facultate și, în acest an, coordonator general.
Am văzut în tot acest timp cum se leagă prietenii,
cum oamenii învață să facă alegeri bune și cum
te poți dezvolta prin exemple. WSU reprezintă
ocazia perfectă pentru a simula viața de student
și pentru a-ți face prieteni pe viață”, spune Vasile
Viorel Gelatu, coordonator WSU 2017.

West Summer University este recunoscut la
nivel național și a fost desemnat „Proiectul de
voluntariat al anului 2014” în domeniul educației,
în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor.

„Pot spune că, pentru mine, West Summer
University reprezintă modul perfect în care poți
să îți petreci vara făcând ceea ce îți place. Am
luat parte la ultimele ediții ale acestui proiect în
diferite ipostaze, fiind organizator, coordonator
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