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UBB, un brand multicultural, ancorat în tradiţie, deschis către
comunitate şi viitor
Peste 15.000 de boboci au trecut în acest
an pragul Universităţii Babeș-Bolyai, cifra
proaspeţilor studenţi fiind, în ultimii ani, în
continuă creştere, nu doar datorită tradiţiei pe
care Universitatea o are în spate, ci şi deschiderii
ei complete şi continue către viitor, comunitate
şi oameni.
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Brandul
UBB
înseamnă
recunoaștere
internațională, prestigiu, tradiție și excelență, iar
cei care aleg să devină parte a acestui brand vor
beneficia de o pregătire universitară de cea mai
înaltă calitate.
Absolvenții de liceu pot alege una dintre cele
21 de facultăți cu peste 250 de programe de

studii la nivel licență, cu o ofertă de studii care
răspunde pe deplin atât nevoilor pieței muncii,
cât și nevoilor studenților, fie că vin de la un
profil real, uman sau vocațional.
Universitatea Babeș-Bolyai are parteneriate cu
universități de top din Europa, ceea ce înseamnă
că studenții pot beneficia de burse de studii la
aceste universități și pot participa la proiecte
de cercetare cu vizibilitate internațională.
Diversitatea lingvistică şi cea culturală sunt
elemente definitorii ale Universității noastre,
reprezentând specificul care diferențiază UBB

de alte universități, nu doar în mediul academic
românesc, ci și în context european.
Proiectul de multiculturalitate promovat de
Universitatea Babeș-Bolyai a devenit, inclusiv
după aprecierile oficialilor europeni, un model
la nivel continental. În cadrul UBB, studenții pot
studia într-una din limbile română, maghiară,
germană, engleză sau franceză, iar programele
de studiu pot fi urmate integral în limba aleasă,
UBB fiind singura universitate din Europa care
are patru facultăţi de teologie: Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie
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Greco-Catolică, Facultatea de Teologie RomanoCatolică şi Facultatea de Teologie Reformată.
În UBB îşi desfășoară activitatea 21 de centre
culturale care promoveză culturi, limbi şi moduri
de viaţă diferite, îmbogăţind în mod constant
perspectiva internaţională a studenţilor.
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De asemenea, studenții Universităţii BabeşBolyai beneficiază de aproape 6.000 de locuri de
cazare în cămine moderne, zone de agrement și
baze sportive la standarde occidentale. Dincolo
de experiența strict academică, studenția la
UBB te aduce în Cluj-Napoca, un spațiu al
culturii, inovației, distracției și oportunităților de
dezvoltare profesională.

Devenind studenți la această universitate,
absolvenții de liceu vor avea şansa de a se
implica în proiecte de responsabilitate socială,
contribuind astfel și la formarea unui spirit civic,
întrucât comunitatea UBB este formată din
persoane educate, implicate şi responsabile, care
nu ezită să-şi dedice o parte din timpul, energia
şi activităţile lor unor cauze ale comunităţii.
Implicarea studenţilor în activităţi de voluntariat
dedicate comunităţii reprezintă un aspect pe
care universitatea îl încurajează şi îl dezvoltă
permanent.

UBB, o comunitate pentru comunitate
Studenţii Universităţii Babeş-Bolyai au şansa,
pe parcursul anilor de studiu, de a se implica
în diverse acţiuni sociale, culturale şi sportive
derulate de aceasta.
La nivel de universitate au fost iniţiate, în
ultimii ani, o serie de campanii de donare de
sânge adresate studenţilor din Cluj-Napoca,
primele de acest gen, modelul fiind preluat apoi
şi de alte instituţii. În urma campaniilor, peste
500 de persoane au beneficiat de sângele donat.
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Şi mediul înconjurător are parte de o atenţie
specială din partea comunităţii UBB, care a iniţiat,
în anii 2016 şi 2017, campanii de ecologizare
şi plantare în diverse zone ale oraşului, dar şi
acţiuni de reorganizare a spaţiului urban ca
spaţiu de interacţiune.
Pe plan educativ au fost organizate cenacluri
literare, cluburi de lectură găzduite de Grădina
Botanică „Alexandru Borza“. Universitatea
Babeş-Bolyai s-a implicat şi în crosul destinat
studenţilor şi profesorilor din universităţile
clujene, dar acordă o atenție specială și
persoanelor cu nevoi speciale, pentru care a fost
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creat un Birou al Studenților cu Dizabilități, cu o
activitate constantă și extrem de intensă.
Rezultatele implicării UBB în comunitate nu
se opresc însă aici. Clujenii au avut ocazia de
a se întâlni cu producțiile cinematografice ale
studenților în cadrul Serilor de film UBB, dar au
experimentat și tradițiile specifice studenților
străini cu ocazia Serilor multiculturale, acțiuni
destinate promovării caracterului multicultural
al UBB, dar și stabilirii unor relații deschise,
apropiate, informale între tinerii din diferite
părți ale lumii veniți să studieze la Cluj-Napoca.
Și pentru că Universitatea Babeș-Bolyai este
cu adevărat o universitate globală, sportul

reprezintă, la rândul lui, una dintre direcțiile
majore de dezvoltare. Investiția în sport și în
sportivi nu a întârziat să își arate rezultatele,
UBB dând comunităţii sportivi şi echipe de top,
medaliaţi naţionali, europeni şi mondiali.
Activităţile prezentate mai sus reprezintă doar
o parte din acţiunile la care viitorii studenţi ai
UBB vor putea lua parte, întrucât Universitatea
Babeș-Bolyai este universitatea care pune
cu adevărat umărul la construcția viitorului
studenților ei.

Universitatea Babeș-Bolyai oferă:
• 21 de facultăți și aproape 100 de
departamente
• peste 460 de programe de studii în limbile
română, maghiară, germană, engleză şi franceză
• 29 de şcoli doctorale
• peste 70 de unități de cercetare
• 22 de centre culturale
• cadre didactice de cea mai înaltă pregătire
• burse la universități de top din întreaga lume
• peste 6.000 de locuri de cazare în cămine
moderne
• zone de agrement, baze sportive la standarde
occidentale
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Singurul EMBA 100% britanic, realizat în parteneriat cu UBB
Patru dintre viitorii cursanţi ai programului
EMBA University of Hull vor primi burse în
valoare individuală de 15.000 de lei, care
acoperă integral cei doi ani de studiu la şcoala
de business 100% britanică din Cluj-Napoca.
Bursele acordate de Banca Transilvania,
Electrogrup şi SIF Moldova, în parteneriat cu
Ziarul Financiar, Biziday.ro şi Republica.ro se
adresează persoanelor cu minim trei ani de
experiență în management, după terminarea
studiilor, sau cu peste opt ani de experiență
profesională, care doresc un pas nou în carieră
şi cunosc limba engleză la nivel avansat.
Pentru înscrierea în vederea obținerii unei
burse, cursanții trebuie să trimită, până în data
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de 3 noiembrie 2017, un CV în limba engleză,
care să cuprindă şi aceste informații: realizări
obținute în business și în afara acestui domeniu;
realizări academice și contribuția adusă
comunității sau unor comunități; un eseu de
maximum 500 de cuvinte, tot în limba engleză,
despre beneficiile studierii la un EMBA şi
despre cum vor fi folosite cele învățate în cadrul
acestuia, pe plan profesional şi personal; precum
și două scrisori de recomandare (redactate în
limba engleză) din partea unor persoane cu
care persoana care aplică pentru bursă lucrează
sau a lucrat. Recomandările trebuie să conțină
datele de contact ale persoanei care recomandă
şi antetul companiei/ instutiției reprezentate

de persoana care face recomandarea. Alături
de documentele menționate, candidații trebuie
să menționeze cel puțin un partener media al
programului, prin intermediul căruia a urmărit
campania de burse EMBA.
Bursierii campaniei vor face parte din a patra
generație de cursanți EMBA şi vor începe
cursurile în luna februarie 2018.
Școala de business britanică a fost lansată
la Cluj-Napoca în anul 2015, iar partenerii
proiectului sunt: Universitatea Babeș-Bolyai,
The University of Hull, Banca Transilvania
și Electrogrup. Programul este acreditat
internațional de The Association of MBAs și de
The Association to Advance Collegiate Schools
of Business.
Cursurile Școlii de Business din Cluj cuprind 12
module susținute de profesori străini o dată la 6
săptămâni, iar diploma de absolvire acordată de

University of Hull este recunoscută internațional,
cursanții alăturându-se astfel unei comunități
globale de alumni cu peste 28.000 de membri
din 150 de țări.
Prima generație de cursanți EMBA din Cluj
a absolvit în 2017 și a obținut cele mai bune
rezultate pe plan internațional dintre toți
absolvenții care au finalizat în acest an studiile
EMBA University of Hull în Marea Britanie, Hong
Kong, Singapore și Bahrain.
În prezent, la EMBA The University of Hull
studiază peste 50 de manageri și antreprenori
români și străini de top și middle management.
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Comunitatea germană din Cluj, partener constant al UBB
În spiritul multiculturalităţii care constituie
un element de bază al instituţiei noastre,
Universitatea Babeș-Bolyai a găzduit în luna
octombrie a acestui an mai multe manifestări
dedicate minorităţii germane din România.
La manifestări au participat reprezentanţii
conducerii UBB, precum şi cei ai mediului de
afaceri şi ai comunităţii germane din Cluj şi nu
numai, parteneri în strategia universitară.
Manifestările nu au cuprins doar prelegeri
academice, prelegerea cu tema „Germanii

din România și istoria lor între flux și reflux”,
susținută, în limba română de prof. univ. dr.
Rudolf Gräf, prorectorul Universității BabeșBolyai pentru linia de studii în limba germană,
relația cu universitățile de limbă germană,
resurse umane și doctorate, fiind cea care a
deschis manifestările.
Acestea au continuat cu realizarea expoziției
cu tema „Minoritatea germană din România
– trecut și prezent în Europa unită”, expoziție

deschisă de dr. Paul-Jurgen Porr, președintele
Forumului Democrat al Germanilor din România.
La deschiderea oficială a Zilelor Minorității
Germane la Cluj au participat acad. prof.
dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității
Babeș-Bolyai, Hans Erich Tischler – consulul
Republicii Federale Germania la Sibiu, dr.
Paul-Jurgen Porr – președintele Forumului
Democrat al Germanilor din România, conf. dr.
Răzvan Mustață – decanul Facultății de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul
UBB, Radu Nerbert, președintele Forumului
Democrat al Germanilor din Cluj, și conf. dr.
Wilfried Schreiber, vicepreședintele Forumului
Democrat al Germanilor din Cluj.
Parteneriatul încheiat între UBB, Porsche AG,
MHP Consulting – a Porsche Company și NTT
DATA România a fost prelungit și extins
Colaborarea dintre Universitatea BabeşBolyai şi comunitatea germană, în special cu
reprezentanţii mediului de afaceri, este una
dintre cele mai concrete cu putinţă, aceasta
contribuind la pregătirea specialiştilor în diverse
domenii, acordând burse şi organizând multiple
programe de internship dedicate studenţilor
UBB.
În acest sens, reprezentanții Universității
Babeș-Bolyai și cei ai companiilor Porsche
AG, MHP Consulting – a Porsche Company și
NTT DATA România au semnat, în data de 12
octombrie 2017, actul de prelungire a acordului
de sponsorizare a specializării Informatică în
limba germană.
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Documentul prevede continuarea sponsorizării
specializării Informatică în limba germană, nivel
licenţă, dar şi finanţarea unui program nou de
master în limba germană (Sisteme Informatice
Avansate: proiectare, modelare, dezvoltare).
Colaborarea dintre mediul universitar şi cel
de afaceri pune astfel bazele unui program
complet de studii în limba germană în domeniul
Informaticii, atât la nivel licenţă, cât şi la nivel
master.
Până în prezent, în cadrul programului, care
scoate anual la concursul de admitere un
număr de 75 de locuri, au fost înmatriculaţi,
la nivel licenţă, 170 de studenți care participă
la programe de mentorat, internship și cursuri
susținute de cadre didactice din Universitatea
Babeș-Bolyai, dar și din universități din Germania
și Austria, precum și de specialiști din companiile
partenere.
Universitatea Babeş-Bolyai, împreună cu MHP
Consulting Romania SRL, Porsche AG şi cu EBS
Romania SA au semnat, în data de 5 martie 2014,
un contract pentru finanţarea primului program
de studiu nivel licenţă de Informatică cu limba
de predare germană din cadrul Facultăţii de
Matematică şi Informatică. Acordul prevedea
sprijinirea programului de studiu Informatică
(limba de predare germană) prin finanţarea
activităţilor didactice, de cercetare şi pentru
susţinerea financiară a studenţilor din cadrul
acestui program.
Programa de studiu este sincronizată cu cele
similare ale universităţilor din Germania, cu
respectarea tuturor standardelor de calitate.
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Implicarea companiilor partenere constă în
sprijin financiar acordat programului de studiu
Informatică în limba germană din cadrul Facultății
de Matematică și Informatică a Universității
Babeș-Bolyai în perioada 2017-2020, dar şi în
consultanţă oferită de specialişti în domeniu.
Dezbaterile Herbstfest găzduite de UBB au
abordat subiecte de ultimă actualitate
Provocările unui deceniu de la aderarea
României la Uniunea Europeană şi influenţele
economiei germane asupra celei româneşti au
fost dezbătute la Universitatea Babeş-Bolyai, în
prezenţa a doi ambasadori, a doi foşti premieri,
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a fostului comisar european pentru agricultură
şi a altor personalităţi academice şi ale mediului
de afaceri din Transilvania şi Germania.
Dezbaterile tematice, desfăşurate în Aula
Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, au fost
organizate în cadrul Festivalului de Toamnă al
Economiei Germane – Herbstfest 2017, ai cărei
organizatori au dorit ca, începând cu această
a şasea ediţie, să adauge la deja tradiţionalele
activităţi ale Festivalului un spaţiu de discuţie.
Dezbaterile au fost deschise de către prof.
dr. Rudolf Gräf, prorector al UBB, și au avut ca
scop să aducă mai aproape de agenda publică
anumite probleme actuale ale României, precum
şi crearea unui loc comun pentru oamenii de

afaceri, politicieni, mediul academic şi societatea
civilă care să fie propice enunţării unor soluţii.
Desfășurate sub umbrela „Zilelor Clujului
German”, cele trei dezbateri tematice i-au avut
ca invitaţi pe ambasadorul german Cord MeierKlodt, ambasadorul României la Berlin, Emil
Hurezeanu, fostul premier şi comisar european
Dacian Cioloș, jurnalistul Moise Guran,
președintele Camerei de Comerț și Industrie
Româno-Germane-AHK, Dragoș Anastasiu, şi

omul de afaceri clujean Daniel Metz, cărora li
s-au adăugat mulţi alţii.
Prima din seria celor patru dezbateri a fost cea
dedicată celor „10 ani de la aderarea României
la Uniunea Europeană”, la care au participat şi
prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, fost negociator-şef
al României cu UE, primarul municipiului ClujNapoca şi fostul premier Emil Boc, precum şi
europarlamentarul Daniel Buda. Participanții
la eveniment au abordat câteva teme majore,
precum: „Calea spre integrare – Care sunt
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schimbările? Rolul Germaniei și al României și
responsabilități în cadrul UE”, sau „25 de ani de
parteneriat între România și Germania. Potențial
și viziuni de viitor”.
În cea de a doua zi a Herbstfest, Universitatea
Babeş-Bolyai a găzduit dezbaterea cu tema
„Puterea economică germană și influența
acesteia asupra structurii economiei românești”,
ocazie cu care au fost abordate subiecte precum
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evoluția Germaniei spre nivelul de putere
economică și de mare exportatoare a lumii,
investiții, modele de afaceri și branșe germane în
România și ce poate învăța țara noastră pentru a
profita mai mult de acestea.
Un subiect important al dialogului românogerman, educaţia, a făcut şi el obiectul uneia
dintre dezbateri. În cadrul dezbaterii tematice
„Investițiile în învățământ – Baza dezvoltării
economice” s-au ridicat probleme precum:
crearea unui drum către inovație şi succes sau

ce poate învăța România de la Germania în acest
domeniu.
Dezbaterea a fost prezidată de Jürgen Ruprecht,
Manager General Robert Bosch, iar printre
oaspeți s-au aflat profesorii de la Universitatea
din Stuttgart, Rainer Gadow și Oliver Riedl, cu
o vastă experiență în cercetare și dezvoltare
în companiile Audi și Volkswagen, Michael
Jaumann, coordonator DAAD-IC București,
alături de profesori ai UTCN și UBB Cluj. De
asemenea, dna Matilda Soare, reprezentant

al AHK România, a susținut o prezentare pe
tematica structurii învățământului în Germania
și România.
Festivalul de Toamnă al Economiei Germane
– Herbstfest este un eveniment organizat de
Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană
din Transilvania de Nord – DWNT şi Avalon
Events, cu sprijinul Primăriei, al Consiliului
Local Cluj-Napoca, al Consiliului Județean Cluj,
al Universității Babeș-Bolyai și al Camerei de
Comerț și Industrie Româno-Germane – AHK.
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Mircea Dumitru,
este noul președinte al „International Institute of Philosophy”

Foto: Profesorul Mircea Dumitru,
Rector al Universității din București
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Profesorul Mircea Dumitru, rector al Universității
din București, a fost ales în cursul acestei săptămâni
președinte al International Institute of Philosophy
(Institutul Internațional de Filosofie), cu sediul la
Paris. Votul de încredere al membrilor Institutului
a fost acordat în cadrul Adunării Generale, care a
avut loc la Dubrovnik, în Croația, cu ocazia ședinței
anuale a institutului.
Prof. Mircea Dumitru predă Filosofia analitică
și Logică filosofică la Universitatea din București.
Mircea Dumitru este doctor în filosofie al Tulane
University (New Orleans, Louisiana), cu o teză
de logică matematică despre modalitate şi
incompletitudine, obținând o a doua diplomă de
doctor în filosofie la Universitatea din Bucureşti, cu
o teză de filosofia limbajului despre neo-fregeanism
și neo-russellianism în semantica atribuirii de
atitudini propoziţionale şi a referinţei directe. Mircea
Dumitru este autorul a peste 50 de articole în reviste
de specialitate şi capitole care acoperă teme din
logică modală, teorii despre adevăr, semnificaţie,
raţionalitate, filosofia lui L. Wittgenstein, logică
contemporană, realism, esenţialism, relativism.
De asemenea, a tradus în limba română lucrări de
Ludwig Wittgenstein, Willard Van Orman Quine,
Saul Kripke, Kit Fine, Robert Nozick, Thomas
Nagel și Graeme Forbes. A fost reales ca rector al
Universității din București pentru mandatul 20152019. A fost ministru al Educației din iulie 2016

până în ianuarie 2017. A fost Președintele Societății
Europene de Filosofie Analitică (2011-2014). În
2014, prof. Mircea Dumitru a fost ales membru
corespondent al Academiei Române.
„Este onorant mandatul primit din partea
colegilor de la Institutul Internațional de Filosofie
și, în același timp, reprezintă o responsabilitate
publică față de ceea ce reprezintă filosofia astăzi.
Un filosof nu este rupt de lume, el este conectat
la tot ce se întâmplă în jurul lui. De aceea, cred
ca Institutul trebuie să fie un mediu de dezbatere
publică, în măsură să vină cu posibile soluții la
problemele grave culturale, economice și politice
pe care le traversăm cu toții în această perioadă.
Apoi, Institutul are datoria de a-i valorifica pe
membrii comunității filosofice care, deși provin din
medii culturale foarte diverse, împărtășesc viziuni
diferite, au sensibilități și temperamente filosofice
distincte, cu toate acestea, sunt animați de dorința
sinceră de a dezbate în mod profund, serios și
deschis problematica culturală complexă a lumii
contemporane”, a declarat Mircea Dumitru.
Institutul Internațional de Filosofie a fost înființat
în anul 1937 la Paris, în timpul Congresului
Descartes, de către Universitatea Sorbona din
Paris și Universitatea Lund din Suedia. Încă de la
înființarea sa, președintele Republicii Franceze i-a
acordat patronajul, așezându-l astfel sub protecția
autorităților publice.
Cultivând cultura unui dialog continuu și a unei
experiențe bogate prin încurajarea exprimării
tuturor opiniilor filosofice, dar și prin interzicerea
abordările partizane și dogmatice a pozițiilor

politice, Institutul Internațional de Filosofie este
locul de întâlnire al filosofilor din toate țările.
Reuniunea tuturor filosofilor din toate colțurile
lumii presupune intensificarea schimbului de idei,
reflectarea critică, promovarea dezbaterii raționale
în spiritul idealului toleranței, al deschiderii reciproce
a culturilor, a mentalităților și a tradițiilor. Anual,
Institutul organizează un Congres Internațional
care reunește reprezentanți ai comunității filosofice
din peste 102 țări, reprezentând peste 300 de
universități.
Institutul Internațional de Filosofie încurajează
atât dialogul filosofiei cu arta și literatura, știința
și tehnologia, cât și dezvoltarea și aplicarea
programelor de cercetare la nivel internațional.
De aceea, Institutul este perceput, în prezent, ca
imaginea de ansamblu a comunității filosofice
mondiale, fiind recunoscut oficial și de UNESCO,
unde cei peste o sută de membri își aduc contribuția.
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Președintele PPE Society, prof. Geoffrey Sayre-McCord, a inaugurat
primul program de masterat „Philosophy, Politics and Economics” din
România
Miercuri, 4 octombrie 2017, s-a lansat, în prezența
profesorului Geoffrey Sayre-McCord, președinte
al PPE Society, primul program de masterat din
România în Filosofie, Politică și Economie (PPE),
inițiat de Universitatea din București.
Evenimentul a fost inclus în programul de
deschidere a noului an universitar 2017-2018
și s-a desfășurat la sediul Facultății de Filosofie
(Splaiul Independenței, nr. 204). Astfel, miercuri, 4
octombrie 2017, începând cu ora 16:00, profesorul
Geoffrey Sayre-McCord a susținut un curs inaugural
al programului de master în Filosofie, Politică
și Economie (PPE), intitulat „On the Value of
Philosophy, Politics, and Economics (Combined)”.
Joi, 5 octombrie 2017, tot de la ora 16:00,
profesorul Geoffrey Sayre-McCord a susținut
prelegerea de deschidere a întâlnirilor Centrului
de Cercetare în Etică Aplicată, cu titlul “What Can
a Humean Bring into Applied Ethics”. Președintele
PPE Society a avut, în cursul primei săptămâni a
noului an universitar, o serie de întâlniri cu profesori,
cercetători și studenți ai Universității din București,
în care a susținut ateliere și prelegeri.
Profesorul Geoffrey Sayre-McCord este și
directorul programului de Filosofie, Politică și
Economie la University of North Carolina. Geoffrey
Sayre-McCord a fost Professorial Fellow la
Universitatea din Edinburgh, între anii 2013 și 2016,
Învățământ și cercetare de performanță!
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iar în prezent este Regular Distinguished Visiting
Professor la aceeași universitate. Între anii 2015
și 2016, Geoffrey Sayre-McCord a fost și Visiting
Professor la Universitatea Princeton. Antologia
PPE pe care a editat-o în 2015 este utilizată în
cele mai prestigioase universități care au astfel de
programe, printre care Universitatea din Oxford și
Universitatea Duke (SUA).
În domeniul cercetării, Geoffrey Sayre-McCord și-a
adus contribuția prin publicarea și editarea a peste
50 de lucrări în sfera filosofiei morale și politice.

Antologia pe care a editat-o în anul 1988, Essays
on Moral Realism, a strâns unii dintre cei mai mari
filosofi britanici ai secolului al XX-lea, precum A. J.
Ayer, Simon Blackburn, J. L. Mackie, John McDowell
sau Bernard Williams. Această colecție de eseuri
ilustrează atât importanța realismului moral în
analiza etică, cât și problemele fundamentale pe
care o astfel de poziție le ridică. Pe lângă realism
moral, Geoffrey Sayre-McCord a scris și despre
scepticismul moral, teoria sentimentelor morale, în
special la Adam Smith, empatie/ simpatie, dorințe,
credințe și virtuți, dileme morale, relația faptevalori.
Programul de masterat PPE, inițiat de Facultatea
de Filosofie și de Facultatea de Administrație
și Afaceri din cadrul Universității din București,
preia și modelează curriculumul utilizat de aceste
universități, în care integrează o serie de cursuri

interactive despre autoritatea politică, teoria
alegerii raționale, teorii ale proprietății și pieței,
problema acțiunii colective, definirea dreptății, a
egalității, a libertății și a paternalismului.
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.
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 Zürich, Universitatea
din Praga, Universitatea din Hamburg, Universitatea
din Milano etc.
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Vizita oficială a Președintelui Croației, E. S. Kolinda Grabar-Kitarović,
la Universitatea din București
Președintele Croației, Excelența Sa Kolinda
Grabar-Kitarović a vizitat marți, 3 octombrie 2017,
Universitatea din București, marcând astfel 25 de
ani de relații diplomatice croato-române.
Agenda vizitei a inclus o întâlnire cu rectorul
Universității din București, prof. univ. dr. Mircea
Dumitru, cu prorectorii UniBuc, conf. univ. dr. Sorin
Costreie, prof. univ. dr. Laurențiu Vlad și prof. univ.
dr. Romiță Iucu, precum și o discuție cu studenții
și profesorii de la Facultatea de Limbi și Literaturi
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Străine din cadrul Universității.
În cadrul dialogului purtat cu prof. univ. dr. Mircea
Dumitru, Excelența Sa Kolinda Grabar-Kitarović
a subliniat nevoia intensificării mobilităților în
cadrul programului Erasmus. La rândul său,
rectorul Universității din București, prof. univ.
dr. Mircea Dumitru, a amintit de parteneriatul
pe care Universitatea din București îl derulează
cu Universitatea din Zagreb, subliniind faptul că
Universitatea din București și-a propus ca, în anul
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universitar 2017-2018, să fie mult mai prezentă în
plan internațional, inclusiv prin programul Erasmus.
Totodată, cei doi au subliniat și importanța unor
investiții consistente în domeniul educației și
cercetării, capabile să răspundă provocărilor unei
societăți bazate pe cunoaștere.
Din cadrul delegației oficiale a președintelui
Croației a făcut parte și Ministrul Cercetării și
Educației din Croația, Mrs. Blaženka Divjak.
În continuarea vizitei sale la Universitatea din
București, Excelența Sa Kolinda Grabar-Kitarović
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a susținut prelegerea „Croatian Contribution to
European Consolidation”, adresată membrilor
reprezentanțelor diplomatice la București,
reprezentanților conducerii Universității din
București, profesorilor și studenților prezenți în
sala „Constantin Stoicescu” a Facultății de Drept.
În cadrul discursului, Excelența Sa a accentuat
nevoia de unitate și coeziune în spațiul european,
subliniind, în același timp, faptul că România și
Croația au multe similitudini istorice. Totodată,
Excelența Sa a făcut referire și la efortul comun

româno-croat în asigurarea președenției Consiliului
Uniunii Europene.
Vizita președintelui Croației la Universitatea din
București a fost inclusă în cadrul programului vizitei

de stat în România, efectuată de Excelența Sa
Kolinda Grabar-Kitarović în perioada 2-4 octombrie
2017.
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Prof. univ. dr. Flavius Baias, decorat cu însemnele de Cavaler al
Ordinului Legiunii de Onoare

Sorbonne” și celelalte universități franceze
pentru formarea tinerilor avocați români, în
spiritul culturii juridice franceze, precum și pentru
buna colaborare de-a lungul anilor, marcată de
rezultatele excelente ale absolvenților.
În plus, profesorul Flavius Antoniu Baias
a afirmat faptul că însemnele de Cavaler
al Ordinului Legiunii de Onoare, precum și
însemnele Chevalier dans l’Ordre des Palmes

Académiques, primite în anul 2011, i-au reînnoit
angajamentul față de valorile promovate de
Republica Franceză.
Discursul complet al E. S. Michèle Ramis,
Ambasadoarea Franței la București, dar și
discursul complet al prof. univ. dr. Flavius Antoniu
Baias, decanul Facultății de Drept a Universității
din București, pot fi consultate pe site-ul drept.
unibuc.ro.

Prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, decanul
Facultății de Drept a Universității din București,
a fost decorat miercuri, 4 octombrie 2017,
cu însemnele de Cavaler al Ordinului Legiunii
de Onoare de către Ambasadoarea Franței la
București, E. S. Michèle Ramis.
Decorația a fost conferită în prezența a
aproximativ 100 de persoane, reprezentanți ai
Ambasadei Franței în România, reprezentanți ai
Facultății de Drept, cadre didactice și jurnaliști
români și francezi.
În cadrul discursului său, Ambasadoarea
Franței la București, E. S. Michèle Ramis, și-a
exprimat aprecierea pentru eforturile depuse
constant de profesorul Flavius Antoniu Baias,
în calitatea sa de decan al Facultății de Drept,
pentru consolidarea cooperării academice
dintre România și Franța, în domeniul dreptului,
precum și pentru promovarea francofoniei.
Prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias a dorit
să evidențieze importanța vechii tradiții
a parteneriatelor dintre Universitatea din
București, Universitatea din Paris „Panthéon
Învățământ și cercetare de performanță!
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Institutul Român de Arheologie din Atena,
inaugurat de Universitatea din București
Universitatea din București este co-fondatoarea
Institutului Român de Arheologie din Atena,
inaugurat la finalul săptămânii trecute în capitala
Greciei în prezența a zeci de personalități din
România și Grecia.
Reprezentanți ai Universității din București
au participat la inaugurarea Institutului,
printre aceștia s-au numărat rectorul UniBuc,
prof. univ. dr. Mircea Dumitru, președintele
Senatului UniBuc, prof. univ. dr. Marian Preda,
prorectorul pentru Relaţii Internaţionale
şi Relaţia cu Studenţii, conf. univ. dr. Sorin
Costreie, președintele institutului, prof. univ. dr.
Vlad Nistor și directorul executiv, conf. univ. dr.
Emilian Alexandrescu.
Institutul Român de Arheologie din Atena
(RAIA) reprezintă un proiect comun a patru
universități românești: Universitatea din
București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.
Eforturile pentru deschiderea acestui institut au
fost demarate din 2012, instituția fiind acreditată
în luna martie a acestui an.
RAIA își propune să dezvolte studiile de
arheologie preistorică, clasică și medievală,
să consolideze relațiile cu mediul academic
grec în valorificarea proiectelor comune, atât
în domeniul săpăturilor arheologice, cât și în
Învățământ și cercetare de performanță!
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formarea tinerilor cercetători. Un alt obiectiv
este acela de a crea front comun în vederea
creșterii standardelor în predare și cercetare
științifică în învățământul superior din România.
Prin deschiderea acestui centru, cele patru
universități fondatoare reușesc să concretizeze
un proiect mai vechi al arheologilor români.
Astfel, Institutul intenționează să demareze
un prim proiect de cercetare arheologică în
insula Chios din Grecia. Proiectul se va întinde
pe durata a cinci ani și se va bucura atât de
implicarea arheologilor români și greci, cât și de
colaborarea cu cercetători din diverse domenii
ale științelor umaniste.
De menționat, Institutul Român de Arheologie
din Atena va reprezenta interesele tuturor
cercetătorilor români, indiferent de instituția de
învățământ superior sau de cercetare din care
fac parte.
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Academia de Studii Economice din Bucureşti este universitatea cu cea
mai bună reputaţie în rândul angajatorilor din România
QS World University Rankings 2018 reiterează
statutul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti de universitate de top la nivel naţional,
regional şi internaţional.
Conform acestui clasament, ASE este
universitatea cu cea mai bună reputaţie în rândul
angajatorilor din România, statut confirmat şi de

studiile proprii efectuate în rândul absolvenţilor,
care arată ca 71% dintre aceștia își găsesc de
lucru în domeniul studiilor absolvite sau în
domenii conexe.
Rezultatele clasamentului menționat arată
că ASE este a doua universitate din România
la două criterii: numărul de cadre didactice

internaţionale şi impactul în mediul online,
indicator care evidențiază anvergura prezenţei
universităţii în mediul virtual și calitatea și
eficiența comunicării instituționale online.
Academia de Studii Economice din Bucureşti
îşi păstrează poziţia în top 301-350 din lume
în subdomeniul Economie şi Econometrie,
fiind cea mai bună universitate românească la
această categorie. Totodată, ASE este printre
primele 2,6% universităţi din Europa de Est şi
Asia Centrală.
La ediţia curentă a QS World University
Rankings au participat 960 de universităţi din 84
de ţări, dintre care 16 universităţi din România.
Cele mai bine poziţionate sunt cele 5 universităţi
membre ale Consorţiului Universitaria.
QS World University Rankings este un
clasament anual, realizat de compania
Quacquarelli Symonds (QS), care ia în calcul
următoarele criterii de clasificare: reputația
academică, reputația în rândul angajatorilor,

Foto: Cea de-a IV-a ediție a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat – o platformă de lansare de
oportunități pentru studenții ASE
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numărul de cadre didactice raportat la numărul
de studenți, cadrele didactice cu doctorat,
citările internaționale ale publicațiilor membrilor
comunității universitare, numărul de lucrări
raportat la numărul de cadre didactice, numărul
de cadre didactice internaționale, numărul de
studenți internaționali, impactul instituției în
mediul online.

Foto: Angajatori de top prezenți la Târgul de joburi
organizat în fiecare an în ASE

Foto: Parteneriate strategice cu mari companii
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Noi coordonate ale cooperării dintre Academia de Studii Economice
din București și Lebanese International University (LIU)
În perioada 10 – 14 octombrie a.c., o delegație
a Academiei de Studii Economice din București,
formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector,
și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector
responsabil cu relațiile internaționale, a
efectuat o vizită în Liban, în contextul interesului
crescând manifestat de studenții libanezi față
de programele oferite de ASE la toate ciclurile
de studii, îndeosebi față de programele de
doctorat.
În perioada vizitei, delegația a avut o serie de
întâlniri la Lebanese International University
(LIU) cu prof. Alin Tarabay - Prorector, prof.
Samir Abou Nassif - Vice-Președinte și prof. Farid
Abdullah - Decan Business School, în cadrul
cărora s-au stabilit bazele cooperării academice

dintre cele două universități, în special în ceea
ce privește inițierea unui program de pregătire
a doctoranzilor libanezi în ASE. La finalul vizitei,
la Beirut a fost parafat, în prezența delegațiilor
ambelor universități, Acordul de cooperare
dintre ASE și Lebanese International University
(LIU), semnat din partea ASE de prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rector, iar din partea LIU de
domnul Abdel Rahim Mourad, Președinte și
Fondator al LIU.
Acest acord este o consecință a interesului
față de ASE manifestat constant de studenții
din Liban, care optează pentru toate tipurile de
programe universitare oferite de ASE. În anul
universitar 2017-2018, ASE a înmatriculat 24 de
studenți din Liban la programe universitare de
licență, masterat, doctorat și anul pregătitor de
limbă română pentru cetățenii străini.

Foto: Semnarea Acordului de cooperare dintre ASE și Lebanese International University (LIU), octombrie 2017
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Lansarea programului „Educație: potrivire pentru viață”

Pe 20 octombrie a.c., a avut loc, în Aula Magna
a Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
conferința de lansare a programului „Educaţia:
Potrivire pentru Viaţă”, un proiect naţional
complex, interdisciplinar şi transuniversitar.
Programul a fost iniţiat şi este susţinut de către
Asociaţia Marea Lojă Naţională din România, în
cadrul parteneriatelor cu Ministerul Educaţiei
Naţionale, Consiliul Naţional al Rectorilor şi
cu cele mai importante 21 de universităţi din
România. Proiectul beneficiază de sprijinul
Academiei Române.
Evenimentul deschide o serie de conferințe ce
vor fi susținute în principalele centre universitare
din România și își propune să reprezinte un motor
de declanșare a unor mecanisme incitative și
călăuzitoare, care să confere cetățenilor români,
absolvenți de studii universitare în țară, o
mai bună pertinență a educației pentru viață.
Raportarea proiectului la sistemul de educație
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din România vizează crearea unui vehicul prin
care acesta să se poată adapta la cerinţele
vieţii.
Scopul este acela de investigare şi identificare
de soluţii privitoare la o cât mai bună pregătire
a absolventului de şcoală românească pentru
comportamente eficiente atât pe piața muncii,
cât şi în societatea aflată în perpetuă evoluție.
Organizatorii și-au propus identificarea
de soluții practice, de viitor, pornind de la
răspunsurile la următoarele întrebări:
• grație educației sunt oamenii pregătiți pentru
viață (profesională, civică, de familie)?
• care sunt caracteristicile care ar trebui să
definească produsul sistemului educațional
românesc = absolventul?
• care sunt abilitățile practice de viață pe care
ar trebui să le posede fiecare student la
absolvirea programului de studiu?
• joacă pasiunea individului un rol catalizator
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în identificarea parcursului educațional și
obținerea succesului profesional?
• este procesul educațional orientat către astfel
de rezultate?
• care sunt provocările care apar în formarea
viitorului absolvent?
La conferința de lansare au luat cuvântul
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE,
care a asigurat moderarea evenimentului;
Ligia Deca, Consilier de Stat, Departamentul
Educaţie şi Cercetare; Preşedinţia României, cu
un mesaj personal al Preşedintelui României
domnul Klaus Werner Iohannis; dr. Petru

Gabriel Vlase, Vicepreşedinte al Camerei
Deputaţilor; prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv,
Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale;
acad. Grigore Brâncuș, Academia Română;
prof. univ. dr. Radu Bălănescu, Preşedintele
Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România;
prof. univ. dr. Sorin Câmpeanu, Preşedintele
Consiliului Naţional al Rectorilor; Bogdan Licu,
Procuror General Adjunct al României; Bogdan
Chirieac, Senior Editor DC News; Alexandru
Cumpănașu, Președintele Coaliției Naționale
pentru Modernizarea României; Robert Șerban,
Antreprenor, Gral Medical.

Sunt de remarcat și intervenţiile unora dintre
cei aproximativ 350 de studenţi prezenți, ei fiind
cei cărora programul li se adresează, dar şi luările
de poziţie ale unora dintre rectorii universităților,
care au decis să susţină programul, inclusiv
prin prezenţa lor la eveniment. Intervenţiile
celor menţionaţi anterior au relevat utilitatea
noului mod de implicare în creşterea calităţii
absolvenților de studii superioare din România.
Ca dovadă, unii dintre studenţii prezenţi au decis
să rămână post-eveniment la două ateliere de
implementare concretă a scopului programului.
Următoarele conferinţe din cadrul proiectului

se vor desfășura în alte centre universitare: 24
noiembrie 2017 – Timişoara; februarie 2018 –
Iaşi; martie – Cluj Napoca; aprilie – Craiova; mai
– Sibiu; iunie – Constanţa; octombrie – Braşov.
Multe alte acţiuni (ex. workshop-uri, mese
rotunde) vor fi organizate şi destinate unor
grupuri mai mici de studenţi, în care aceștia să fie
încurajați să își exprime propriile idei, năzuințe
și să își dezvolte creativitatea și gândirea critică
constructivă.
A consemnat: Radu PETRARIU,
Consilier Rector pe probleme studențești

Foto: Lansarea proiectului „Educația – potrivire pentru viață”, ASE, 20 octombrie 2017
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Conferința internațională
„Contemporary Approaches and Challenges of Tourism
Sustainability”- CACTUS 2017 – organizată la
Centrul de Perfecționare al ASE „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca”
În perioada 5-7 octombrie a.c., s-a desfășurat

Business și Turism a ASE, directorul acestei ediții

la Centrul de Perfecționare Complex Predeal

fiind prof. univ. dr. Andreea Fortuna Șchiopu.

al ASE „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca” cea de-a

Este prima conferinţă ştiinţifică desfășurată în

VI-a ediție a Conferinței internaționale CACTUS

acest nou și modern Centru de Perfecționare al

(Contemporary Approaches and Challenges

ASE de la Predeal al ASE.

of Tourism Sustainability). Evenimentul a fost
organizat de membrii Departamentului de
Turism și Geografie din cadrul Facultății de

Dezbaterile din acest an au fost dedicate celor
40 de ani de la apariția specializării Turism în
învățământul superior românesc. Deschiderea
Foto: Cea de-a VI-a ediție a conferinței internaționale CACTUS, organizată de ASE la Centrul de Perfecționare Complex
Predeal „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca”, octombrie 2017
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prezentările

Conferința s-a încheiat cu un workshop

specialiștilor, cadre didactice și cercetători

itinerant la care au participat invitaţii din ţară şi

din

din

din străinătate. Această întâlnire a reprezentat

țară (București, Cluj, Iași, Timișoara, Braşov,

o bună ocazie de a discuta ultimele noutăți și

Constanța, Sibiu, Craiova, Suceava ș.a.) și din

evoluții privind durabilitatea turismului și de a

străinătate (Cehia, Turcia, Italia, Polonia, Spania,

schimba opinii între cadre didactice, cercetători

Marea Britanie, Ucraina ș.a.), în toate secțiunile

și alți specialiști în domeniu.

Conferința
oficială a conferinței a fost făcută de Rectorul

președinte FIJET (Fédération Internationale des

ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, decanul

Journalistes et Écrivains du Tourisme), Tunisia,

Facultății de Business și Turism, prof. univ. dr.

prof. univ. dr. Ștefan Bratosin, Universitatea Paul

Rodica Pamfilie și de ambasadorul Republicii

Valéry din Montpellier, Franța, prof. univ. dr.

Tunisiene în România, E.S. doamna Boutheina

Antonio García-Sánchez, Universitatea Tehnică

Labidi.

din Cartagena, Spania și Alin Burcea, președinte

În cadrul evenimentului au luat cuvântul invitaţi
speciali din domeniul turismului: Tijani Haddad,

al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din
România (ANAT).

centrele

a

continuat
universitare

cu

importante

conferinței, inclusiv online și postere.

A consemnat: prof. univ. dr. Delia POPESCU,
Director Departament Turism si Geografie,
Facultatea de Business și Turism

Foto: Noul Centru de Perfecționare Complex Predeal al ASE „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca”
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat un cămin
nou, construit la standarde moderne, în centrul orașului
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a
inaugurat un nou cămin cu 120 de locuri, situat în
centrul orașului și dotat la standarde hoteliere.
Camerele au unul sau două locuri, baie proprie,
aer condiționat și frigider, conexiune la Internet,
fiind prevăzute și camere pentru studenții cu
dizabilități. Construcția a costat 8,5 milioane
de lei, bani asigurați din fonduri bugetare de
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investiții, la care se adaugă suma de circa 500.000
lei din fonduri proprii, reprezentând dotări ale
căminului achiziționate până în prezent.
Primii studenți cazați vor intra în camerele lor
miercuri, 25 octombrie. Căminul „Buna Vestire”
va găzdui în special studenți de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă, dar vor fi puse la dispoziție
locuri și pentru studenții celorlalte 14 facultăți
ale universității. Tariful de cazare va fi de 350 de
lei/ lună, cu toate cheltuielile incluse.

Căminul studențesc s-a construit pe un teren
de 789 mp, aparținând Mitropoliei Moldovei
și Bucovinei, care a încheiat un contract de
superficie cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași. Căminul este poziționat central,
în imediata apropiere a Mitropoliei și a
Bulevardului Ștefan cel Mare. Deoarece clădirea
este într-o zonă cu mai multe monumente
istorice, arhitectura clădirii a fost gândită astfel
încât să se armonizeze cu stilul construcțiilor
alăturate și cu înălțimea acestora. Astfel,
înălțimea maximă la cornișă a clădirii este de
11,58 m, iar înălțimea maximă la coamă este
de 12,65 m, corespondentă cu cea a Palatului
Sturdza și a căminului preoțesc.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași a demarat proiectul acestui cămin în luna
decembrie a anului 2009. Proiectul căminului
a fost finalizat în anul 2011, iar contractul de
lucrări a fost câștigat de SC Iasicon SA în anul
2012. Perioada celor cinci ani de execuție a
fost caracterizată de mai multe etape în care
lucrările au fost sistate din cauza lipsei fondurilor.
„Din păcate, din cauză că nu a fost asigurată o
ritmicitate anuală a investițiilor de la bugetul
statului, au existat mai multe perioade de
stagnare a lucrărilor, timp în care constructorul
a luat măsuri de protecție și conservare a
imobilului. Imediat ce am obținut și ultimele
fonduri necesare, s-a lucrat foarte intens pentru
finalizarea construcției, astfel încât să poată
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fi dată în folosință încă din anul universitar
2017-2018”, a declarat prof.univ.dr. Corneliu
Iațu, prorector pentru strategie, dezvoltare
instituțională și managementul calității.
Pe lângă camere, căminul va avea un restaurant
cu bucătărie și sală de mese multifuncțională
de peste 200 mp. În plus, va fi amenajată o
spălătorie, atât pentru asigurarea lenjeriilor
curate, dar și pentru a putea oferi studenților
posibilitatea să folosească mașinile de spălat
o dată pe săptămână. Spațiile comune vor fi
funcționale la începutul anului viitor.
Construcția a fost finalizată la 30 august 2017,
după care a urmat o etapă de dotare a camerelor
studenților cu mobiliere și articole esențiale.
„Ne-am dorit ca studenții noștri să poată
intra cât mai repede în noile camere, iar acest
lucru a însemnat o mobilizare din partea mai
multor departamente ale universității pentru
achiziționarea tuturor articolelor necesare
amenajării interioare a camerelor. Într-un timp
foarte scurt, din fonduri proprii ale universității,
am reușit să asigurăm mobilarea completă a
camerelor și, în mare parte, a spațiilor comune”,
a declarat Costel Palade, directorul general
administrativ al Universității „Alexandru Ioan
Cuza”.

podea, a fost ales un parchet laminat și rezistent
la traficul intens în cazul camerelor, respectiv
gresie antiderapantă pentru spațiile comune.
Pardoseala terasei exterioare și a pachetelor de
trepte de acces este din granit.
Noul cămin al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași are un regim de înălțime echivalent
cu trei etaje, fiind constituit din demisol, parter,
două etaje și mansardă. Suprafața construită
este de 676 mp, suprafața utilă totală fiind
de 2540 mp. Căminul are patru căi de acces,
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Zonele
comune, unde nivelul zgomotului este mai
ridicat, sunt prevăzute cu plăci fonoabsorbante
pe tavan, astfel încât să fie izolate fonic de
camerele studenților. Căminul va primi încălzire
de la o centrală termică proprie, de mare putere
(280 KW), clădirea fiind prevăzută și cu un boiler
de stocare a apei și o stație de dedurizare. În
același timp, căminul va fi racordat la sistemul
centralizat ca o măsură de prevedere, putând fi
utilizat acest sistem în caz de forță majoră.

Fiecare cameră este dotată cu paturi, saltele,
perne, lenjerie, dulapuri, rafturi, câte un birou de
lucru cu scaun pentru fiecare student, frigider,
covor, perdele. Temperatura optimă în camere
va fi asigurată atât în timpul iernii, cât și al verii,
prin sisteme chiller ventilo-convectoare. Pentru
Învățământ și cercetare de performanță!
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Peste 500.000 de euro pentru combaterea abandonului în
învățământul universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
investește 2,5 milioane de lei pentru combaterea
abandonului școlar, una dintre cele mai grave
probleme cu care se confruntă învățământul
superior românesc în ultimii ani. În anul
universitar 2017-2018, vor fi implementate șase
proiecte diferite, cu scopul de a sprijini studenții
care se confruntă cu dificultăți de învățare, de

integrare sau probleme financiare, astfel încât să
aibă posibilitatea de a absolvi facultatea.
Din cele șase proiecte, trei dintre ele vizează în
mod specific studenții de la trei facultăți: Geografie
și Geologie, Litere, respectiv Matematică.
Pentru aceștia, se vor organiza activități precum
o mai bună informare asupra sistemului de
sprijin pe care se pot baza în universitate (de
la sprijin financiar până la sprijin în probleme

Echipa UAIC-PACT la liceul din Săbăoani
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emoționale și profesionale), desemnarea unor
tutori personali care să urmărească îndeaproape
dezvoltarea studenților, organizarea de ore de
pregătire suplimentare sau grupuri de studiu
studenți-profesori, evenimente de carieră și
vizite la potențiali angajatori, sesiuni gratuite
de consiliere psihologică. Alte măsuri vizează
creșterea motivației de a învăța, prin organizarea
de concursuri, de seminarii motivaționale și de
creștere a încrederii în sine.
Ratele de abandon ridicate sunt o problemă
foarte des semnalizată la nivelul învățământului
superior românesc, aceasta fiind calculată la

aproximativ 35% la nivel național. Facultățile UAIC
se confruntă cu această problemă mai ales în anul
I de studiu, acolo unde riscul variază între 20% și
40% – cu mențiunea că acest calcul îi include și pe
cei care se răzgândesc după admitere și încheierea
contractului de studiu, fără să se prezinte deloc
la facultate. Printre factorii care îi determină pe
unii tineri să renunțe la studii se numără: situația
materială precară, lipsa unui mediu familial și
școlar care să încurajeze eforturile pentru studii,
alegerea inadecvată a facultății din cauza lipsei
de informații din timpul liceului, informarea
insuficientă la nivelul universității cu privire la

Vlad, voluntar PACT, le vorbește elevilor din fostul său liceu din Răducăneni
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posibilitățile de angajare, probleme de învățare
și diferențele foarte mari între stilul academic
practicat în liceu și tipul de predare dintr-o
facultate.
Prin implementarea proiectelor finanțate pe
o perioadă de 27 până la 36 de luni, cele trei
facultăți își vor îmbunătăți rețeaua de sprijin
pentru studenții aflați în situații dificile și vor avea
posibilitatea să acționeze mult mai rapid atunci
când studenții se vor confrunta cu dificultăți.
Pentru a-i sprijini pe elevi să ia decizii mai bune
cu privire la facultatea la care se vor înscrie sau
parcursul profesional pe care îl aleg, Universitatea
desfășoară alte trei acțiuni: organizarea anuală,

în perioada 2017-2019, a unei școli de vară
destinată studenților din grupuri dezavantajate,
organizarea de sesiuni de informare în liceele din
mediul rural și din orașele mici și îmbunătățirea
informării cu privire la posibilitățile de angajare în
timpul și după terminarea studenției.
Astfel, proiectul Școlii de vară „Hai la facultate!
Să descoperim împreună vara universitară la
Cuza” a avut deja o primă ediție în 2017, urmând
ca până în 2019 să organizeze sesiuni de vară
pentru 200 de elevi.
Proiectul PACT pentru incluziune: Peers,
Administrativi, Consilieri, Tutori împreună pentru
creșterea echității sociale se va desfășura până
la finalul anului 2017 și va viza discuții apropiate

cu 500 de elevi din medii defavorizate, precum
și sprijinirea a 500 de studenți UAIC aflați în risc
de marginalizare. Prin acest proiect, va fi creat un
mecanism de tip peer support, prin care studenți
ai universității sunt instruiți pentru a desfășura
activități pentru elevii și studenții proveniți din
medii defavorizate, din mediul rural și din orașe
mici. Alte două obiective sunt creșterea gradului
de informare a elevilor din medii defavorizate
(licee din mediul rural și orașe sub 10.000 de
locuitori) și dezvoltarea capacității universității
de a identifica și gestiona cazurile de studenți cu
risc de excluziune și de creștere a numărului de
studenți consiliați.
Prin proiectul „ACCES”, dedicat angajabilității,
Universitatea va urmări să înțeleagă mai bine

așteptările studenților și mediului de afaceri legat
de angajare, pentru a identifica decalajul dintre
ceea ce știu, ce știu să facă și ce se așteaptă facă
absolvenții universității, față de ceea ce au nevoie
cu adevărat companiile. Pentru a atenua această
disparitate, studenților li se va oferi posibilitatea
să participa la cursuri de formare a acelor abilități/
soft skills cerute de piața muncii.
Fondurile au fost obținute de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” prin două tipuri de
finanțări – Fondul de dezvoltare instituțională
(FDI) și ROSE –, fonduri ale Ministerului Educației
Naționale și Cercetării științifice, dedicate
reducerii abandonului școlar în învățământul
secundar și terțiar.

Discuție cu angajatorii organizată la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație
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Peste 50 de evenimente au marcat
Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

domeniul academic și oferirea premiilor pentru

a sărbătorit în luna octombrie 157 de ani de la

cele mai bune rezultate obținute în activitatea de

fondare. În 2017, Zilele Universității au cuprins

cercetare în anul 2016.

53 de evenimente diferite organizate de cele
15 facultăți ale UAIC. Evenimentele au inclus
conferințe internaționale și naționale, ateliere,
sesiuni de comunicări, prelegeri, schimburi de
experiență, competiții sportive.
Joi, 26 octombrie, cu începere de la ora
10.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, a avut
loc ceremonia aniversară Dies Academici, în
cadrul căreia au fost marcate trei momente
deja tradiționale: oferirea titlurilor de Profesor
Emeritus (8 titluri), decernarea bursei „Sf.

Louis Pol, decan cu titlul onorific John Becker al
Facultății de Administrarea Afacerilor și Profesor
de Marketing al Universității Nebraska din
Omaha, Statele Unite ale Americii. Profesorul Pol
a adus o contribuție semnificativă în demografie,

„Noi tendințe în domeniul informaticii. Științe

cercetarea de marketing, precum și cercetarea

umaniste în vizorul informaticii. Ce va urma?”

privind politicile din domeniul asistenței medicale

a fost titlul conferinței susținute în cadrul

și administrației universitare.

ceremoniei de către prof. univ. dr. Dan Cristea,
membru corespondent al Academiei Române, și
conf. univ. dr. Adrian Iftene, decanul Facultății de
Informatică.

Unul dintre evenimentele cele mai așteptate
din cadrul Zilelor Universității, ajuns la ediția cu
numărul 41, a fost expoziția de flori, fructe și
semințe de la Grădina Botanică. Deschiderea

Tot în cadrul Zilelor Universității, vineri, 27

expoziției a avut loc sâmbătă, 28 octombrie,

octombrie, a avut loc ceremonia de acordare

aceasta putând fi vizitată până pe 19 noiembrie

a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului

2017.

Dumitru” pentru performanțe deosebite în
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Președintele Croației a deschis anul universitar 2017-2018
alături de studenții UVT

sistemul de învăţământ actual. Ţările noastre sunt

„Dacă nu creăm condiții pentru tineri, nu se vor

membre tinere ale Uniunii Europene şi sunt încă

întoarce niciodată. Tinerii au o serie de beneficii

într-o perioadă de tranziţie. Din păcate, suntem

în Europa, motiv pentru care pleacă. Croaţia şi

încă în partea de jos a Uniunii Europene şi ne-

România sunt similare, au intrat în UE aproape

Pe lângă emoția evidentă și previzibilă

Excelența Sa a susținut în fața studenților

am dori să ne vedem în top. Croaţia şi România

deodată, au avut acelaşi parcurs şi probleme

a începerii unui nou an academic, pentru

timișoreni un discurs de aproximativ 20 de

se confruntă cu problema emigraţiei, iar în ţara

similare. Dar avem un mod diferit de aplicare a

comunitatea noastră și pentru cei aproximativ

minute, vorbind, printre altele, despre problema

noastră aceasta este chiar mai accentuată. Iar

politicilor, gândim diferit, ne atingem obiectivele

17.000 de studenți, dintre care 4.000 de

emigrației, cu care se confruntă Croația și

una dintre consecinţe este legată de lipsa forţei

în mod diferit. Dar cred că putem să învăţăm

„boboci”, Deschiderea Anului Universitar 2017-

România. „Este important să discutăm despre

de muncă. Pentru ţările noastre va fi tot mai greu

unii de la alţii. Totuşi, Croaţia este superioară

2018 la Universitatea de Vest din Timișoara a

educaţia de calitate, pentru stabilitatea ţărilor

să fim competitivi pe piaţa mondială”, a declarat

României. De exemplu, în domeniul matematicii

reprezentat un moment special și prin prisma

noastre, dar şi a Europei ca un întreg. Aici vorbim

președintele Croației. De asemenea, Kolinda

ambele ţări sunt pe ultimele locuri din Europa,

faptului că am fost onorați de vizita Excelenței

nu doar despre predarea pentru studenţi a

Grabar-Kitarović a precizat că este nevoie să

dar Croaţia avea în 2003 deja un nivel mai ridicat

Sale

curriculei universitare, ci şi despre crearea unor

fie create condiții în cele două țări, astfel încât

decât România”, a fost de părere președintele

caractere, ceea ce este cel mai important lucru în

tinerii să nu mai plece la muncă în străinătate.

Croației.

Kolinda

Grabar-Kitarović,

președinta

Croației, și a ministrului croat al Educației.
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Vizita Excelenței Sale la UVT s-a concretizat
prin semnarea protocolului privind înființarea
unui Lectorat Croat la Universitatea de Vest din
Timișoara. „Ne bucurăm că Universitatea de
Vest va avea încă un Lectorat de limbă străină.
Suntem o universitate deschisă, care doreşte să
aibă cât mai multe conexiuni cu statele europene

şi nu numai. Este o oportunitate pentru viitorii

limbă croată”, a declarat rectorul Universității de

în fața unui public numeros, cu momente

studenţi. Probabil că vom aduce şi studenţi croaţi

Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel

emoționante, dar și pline de energie și

la UVT, în zona de vest existând o comunitate

Pirtea.

divertisment, susținute de studenții Facultății

importantă de croaţi. Ideea acestui lectorat
a venit din partea croată, fiind intermediată
de Facultatea de Litere. Miniştrii Educaţiei din
Croaţia şi România au fost la UVT şi au discutat
despre potenţiala existenţă a unui lectorat de

„Este un pas înainte spre internaționalizare,
într-un demers global al educației. Ne gândim
să deschidem și în Croația un lectorat de limbă
română, pentru a putea păstra limba, tradițiile
noastre și a le promova și în această țară. Dar
pentru asta, cel mai probabil, va fi efectuată o
vizită acolo, să discutăm detaliile la fața locului”,
a mai afirmat prof. univ. dr. Marilen Pirtea.
Festivitatea de Deschidere a anului universitar
2017-2018 la UVT s-a desfășurat în Aula Magna,

Învățământ și cercetare de performanță!
64

de Muzică și Teatru. Evenimentul a fost onorat
de prezența președintei Republicii Croația, E.S.
Kolinda Grabar-Kitarović, a ministrului educației
Republicii Croația, E.S. Blaženka Divjak, și de cea
a rectorului UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel
Pirtea și a membrilor conducerii instituției,
precum și a reprezentanților autorităților locale
(Primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș,
Prefectura Județului Timiș) și ai Mitropoliei
Banatului.
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„Security Challenges in the Balkans” –
provocări de securitate, analizate la UVT

ONU, corpul diplomatic, mediul instituțional sau

Balkans», se consolidează și mai mult profilul

academic din Turcia, Bulgaria, Croația, Albania,

academic al Timișoarei, fiind bucuroși că pe

Germania, Marea Britanie, Italia sau Franța au

harta cooperării dintre zona academică și cea

analizat marile provocări ale zonei Balcanilor

a think tank-urilor de specialitate apar noi

Universitatea de Vest din Timișoara, în

securitatea și stabilitatea Balcanilor, la rolul jucat

și care este politica UE și NATO față de această

inițiative care reflectă interesul României pentru

parteneriat cu asociația New Strategy Center,

de UE în democratizarea acestui spațiu, precum

regiune încă vulnerabilă din punct de vedere

spațiul Balcanilor”, a declarat rectorul UVT, prof.

a organizat în data de 10 octombrie conferința

și la politica de securitate a NATO în regiune.

securitar. Discuțiile au fost dinamice, studenții

univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

internațională „Security Challenges in the
Balkans”. Evenimentul a adus la Timișoara invitați
cu o vastă experiență profesională, pentru a
dezbate provocările clasice și emergente de
securitate din regiunea Balcanilor.

Evenimentul a reunit reprezentanți de marcă
ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul
afacerilor externe și apărării, precum Teodor

interacționeze și să discute cu vorbitorii prezenți.

„Ca urmare a succesului de care s-a bucurat
evenimentul, Universitatea de Vest din Timișoara
și asociația New Strategy Center își propun să

„Credem că prin asemenea demersuri, cum

organizeze în octombrie 2018 a doua ediție a

Orban, consilierul prezidențial pentru afaceri

a fost conferința «Security Challenges in the

conferinței «Security Challenges in the Balkans».

europene, și generalul Nicolae Ciucă, șeful

referit la provocările vechi și noi cu privire la

Statului Major General. Vorbitori reprezentând
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dar și ceilalți invitați, având posibilitatea să

Meleșcanu, șeful diplomației române, Leonard

Temele incluse pe agenda evenimentului s-au
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Ne dorim ca anul viitor să avem ca temă majoră

Balcanilor”, a mai spus rectorul Universității de

de dezbatere provocările din spațiul cibernetic,

Vest din Timișoara.

fiind convinși că un asemenea subiect este foarte
important pentru mediul academic, instituțional
și economic atât din România, cât și din zona

Premieră educațională pentru vestul țării: Lansarea programului de
masterat unic „Studii de securitate globală”
Într-un context în care Timișoara se află pe
ruta imigrației ilegale, iar noi provocări, precum
fraudele cibernetice și bancare, amenință
securitatea țării noastre, Universitatea de Vest
a lansat 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 abordează mai multe aspecte ale
studiilor de securitate. Vor fi desigur și abordări
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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.
„Ne adaptăm la realitățile lumii de azi, România
nefiind ferită de noile provocări în materie de
securitate. Vorbim aici de elemente de imigrație,
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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 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”, a spus 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 oferi și o
serie de conferințe susținute de către cele
mai importante personalități ale sistemului
românesc de securitate. Aceste conferințe
vor permite familiarizarea cu problemele
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stringente ale securității globale, dar vor oferi de
asemenea oportunitatea masteranzilor noștri
de a face cunoștință cu decidenții importanți ai
domeniului.
Lansarea oficială a programului masteral
„Studii de securitate globală” a avut loc în
data de 5 octombrie, în prezența directorului
Serviciului Român de Informații, dl. Eduard
Hellvig. El a rostit cu această ocazie câteva
gânduri: „Includerea acestui masterat în
programa de învățământ dovedește capacitatea
Universității de Vest din Timișoara de adaptare a
curriculei academice la provocările lumii în care
trăim. Totodată, reflectă dorința de a pregăti
experți capabili să evalueze riscurile cu care ne
confruntăm. Demersul de creare a unui astfel de
program de studii rezonează cu un proiect major
al Serviciului Român de Informații, și anume
creșterea culturii de securitate în România. Din
aceste considerente, adresez personal felicitări
inițiatorilor”, a declarat dl. Hellvig.
De asemenea, acesta a mai adăugat
următoarele: „Faptul că lansăm astăzi, aici,
acest masterat în domeniul studiilor de
securitate nu este deloc întâmplător. Timișoara
a avut permanent un rol istoric, semnificativ
în conectarea noastră la spiritul lumii libere,
ca prima poartă românească spre Occident.
Timișoara este, în ultimele decenii, un vector de
afirmare a identității noastre europene. Mediul
universitar a jucat un rol esențial în acest sens, prin
efortul civic de afirmare a valorilor societății. De
aceea, salut fără rezerve inițierea acestui demers
academic de conectare la studiul problematicii
securității internaționale. Ne regăsim cu toții
într-un context regional și global marcat de o

dinamică accelerată și mai puțin predictibilă,
în care anticiparea evoluțiilor mediilor de
securitate are o importanță majoră. Consider
că aveți în față o misiune dificilă, să învățați
despre cum se construiește securitatea într-un
stat european, membru NATO, aflat la granița
estică a marii familii occidentale și confruntat cu
serioase amenințări regionale. În viziunea mea,
misiunea unui serviciu modern de informații
este să furnizeze informații de calitate. În toată
lumea, informația se obține greu, în secret, cu
profesioniști și cu riscuri pe măsură. Aceste
informații, utilizate corect de beneficiarii lor, au
rolul de a aduce în societate siguranță, bunăstare
și progres, mai exact consolidează democrația.
În ceea ce privește lupta împotriva riscurilor de
securitate, un serviciu secret modern trebuie
să rămână invizibil, având ca pricipală rațiune
de a fi prevenirea acestor riscuri. Rolul nostru
este de a fi cu un pas înaintea amenințărilor.
Această misiune, evident deloc ușoară, nu poate
fi îndeplinită în mod solitar, ci împreună cu toate

instituțiile statului, într-un parteneriat real și
onest. Eu cred că succesul și performanța unui
serviciu de informații nu se măsoară în cifre, ci
în valoarea și mai ales în impactul informațiilor
puse la dispoziția statului. Consider că anul 2018
este esențial pentru Serviciul de Informații,
pentru trecerea de la perioada de transformare
la perioada de optimizare, de la generația
tranziției la ceea ce eu sper să fie generația
civilizației euro-atlantice. Spun asta pentru că
în mandatul meu echipele de conducere la nivel
central și la nivel teritorial au fost infuzate cu
tineri profesioniști, având energia și viziunea
adecvată amenințărilor cu care ne confruntăm.
[…] Sunt un democrat în esență, motiv pentru
care am respins mereu abuzurile și excesele,
cred în reguli, cred în democrație și cred că
fiecare poate fi performant dacă își face datoria
profesionist în rolul pe care îl are, cu tenacitate
și mai ales cu echilibru”, a conchis dl. Eduard
Hellvig.
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