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Nori negri asupra învățământului superior românesc…
Se pare că, din epoca interbelică încoace, de
pe când ne sincronizaserăm în oarecare măsură
cu Europa în chestiunea studiilor universitare,
nu am mai putut, nu am mai vrut sau nu neam mai priceput să ținem ritmul cel bun și
ștacheta foarte sus. Azi avem aproape mai multe
universități decât licee, între care (mă refer la
cele din urmă), spre sporirea confuziei, unele
sunt „colegii” și chiar „colegii naționale”; avem
universități de stat în care aproape jumătate din
bugete provin din fonduri private și universități
particulare sprijinite de stat; avem universități
performante (la nivelul nostru), nestimulate
pentru menținerea și sporirea performanței și
universități de rușine, păstrate în virtutea unui
spirit colectivist, de „întrajutorare tovărășească”,
desuet și păgubos.

RECTOR,
Acad. Prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP
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Ce fel de țară a Uniunii Europene este aceea
în care se creează un minister al cercetării care
nu este și al învățământului superior? Firește,
în universități li se transmite studenților nivelul
înalt de cunoștințe la care a ajuns, după milenii
de eforturi, omenirea în fiecare domeniu
sau specialitate, dar profesorii, cercetătorii
și studenții din universități trebuie să facă și
cercetare, iar în ultimele două cicluri (masterat și
doctorat) mai ales cercetare. Conform legii, orice
cadru didactic din universități este obligat să facă
și cercetare. În toate țările avansate ale lumii,
cercetarea de bază se face în universități. Cum
să facem cercetare, din moment ce ministerul
adiacent este rupt de învățământul superior din
România, iar fondurile de stat alocate cercetării
sunt la sub un procent din buget?

Pentru cercetare avansată este nevoie de
documentare serioasă, pe care o facem prin
varii mijloace, unul, extrem de important,
fiind și Asociația numită ANELIS Plus. Există
contracte încheiate de universități, care plătesc
anual o sumă nu mică – în funcție de mărimea
fiecăreia – în schimbul accesului la bazele de
date necesare cercetării. În acest an, numita
asociație și-a arogat o nepermisă atitudine
de „independență”, obligând universitățile
să agreeze o seamă de cheltuieli (pentru
achiziții și alte scopuri) imposibil de controlat
de „contribuabili” și care riscă să fie declarate
„cheltuieli neeligibile”. Menționăm că o parte
importantă din sumele pentru ANELIS Plus,
dincolo de banii dați de universități și alte entități
de cercetare, provin din bani dați de Ministerul
Dezvoltării. Oare instituțiile publice din România
dau fonduri din bugetele lor pentru asociația

pomenită ori pentru cercetătorii din România și
pentru fireasca lor documentare?
În lege scrie că acreditările domeniilor,
facultăților, universităților etc. se fac în România
prin agenții specializate, aflate în concurență,
spre stimularea eficienței și corectitudinii, care
să conducă apoi la „excelență” (cuvânt care
ne place mai nou). De ani buni avem o singură
agenție de acest fel, numită A.R.A.C.I.S., stăpână
pe piață și discreționară, care acționează și
bine și rău, fiindcă nu o stimulează nimic spre
perfecționare.
Ministerul Muncii ne atenționează că, prin lege,
trebuie să introducem condicile de prezență în
Universitate, adică să semnăm fiecare, la venire
și la plecare, cu orele respective trecute manu
propria. Faptul este comic, dacă nu ar fi absurd!
Un cadru didactic universitar sau un cercetător
www.universitaria.ase.ro
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au programe flexibile, în diferite clădiri ale
universităților sau în alte locuri. Ca să ne facem
norma de cercetare, unii dintre noi trebuie să
mergem, în cadrul celor opt ore de lucru sau
în afara acestora, în biblioteci, arhive, muzee,
laboratoare ale unor firme, spitale etc. Un cadru
didactic lucrează acum – spre a-și face norma
de cercetare sau obligațiile didactice – acasă,
în fața calculatorului, sau corectează lucrări de
licență, masterat și doctorat, lucrări scrise ale
studenților etc. Cum va semna condica acasă și
cine-i normează activitatea din afara instituției
sale oficiale? S-a mai încercat odată, prin anii
comunismului, normarea în acest fel a muncii
intelectuale, iar acad. Grigore Moisil i-a întrebat
atunci pe diriguitorii semidocți dacă societatea
are nevoie de capul său sau de fundul său, ca
să stea opt ore pe scaun! Și nu s-a mai aplicat
nimic din preconizata „ordine și disciplină”. Nu
se înțelege că munca intelectuală de cercetare și
de creație are un specific al său, ca și alte munci!
Dacă o întreprindere de stat are în schema sa
de funcționare și ciobani, îi vom pune acum
pe aceștia să semneze în condică atunci când
pleacă și vin de la păscut (nu ei, ci oile!), ca să
eficientizăm statutul oii în România?
Nu cu multe luni în urmă, s-a anunțat că
reducerile de salarii din urmă cu aproape
zece ani – combătute cu succes în instanță de
multe cadre didactice și de sindicate – au fost
abuzive și că statul va returna treptat sumele
pierdute de salariați. Acum ni se spune că
„reparația” se poate face din veniturile proprii
ale universităților care au asemenea fonduri.
Cele care nu au, vor primi diferențele de la stat.
Prin urmare, cei care s-au chivernisit bine și
au reușit să facă economii pentru a-și asigura
buna funcționare și performanța urmează să
Învățământ și cercetare de performanță!
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fie pedepsiți, iar cei care nu au decât venituri
de la buget vor primi și pentru completările de
salarii tot de la buget! Ce fel de socoteală este
asta? Evident, una păguboasă, rezultată dintr-o
practică istorică păguboasă. La fel au făcut și
stăpânii, străini sau locali, în istoria noastră: au
confiscat, pentru biruri și pentru altele, de la
românii care produceau mai mult decât aveau
nevoie pe moment; asta până când românii au
început să înțeleagă și să nu mai producă decât
atât cât aveau nevoie ca să nu moară de foame!
Asta în vreme ce alte popoare produceau
pentru piață, făceau economii, băteau monedă,
întemeiau bănci profitabile, pe baza unei
producții eficiente și competitive.
Ce să facem cu universitățile românești bune
– câte au mai rămas! –, universități spre care vin
studenții și profesorii, care reușesc să aducă și
studenți și profesori străini și care au un brand
creat de multă vreme? Să le facem otova cu
celelalte și să-i lăsăm senini pe toți absolvenții
de liceu de vârf să meargă în lume! Ce soluții ne
mai rămân să construim performanța în școala
superioară românească, decât lamentările?
Cred că avem obligația morală, ca membri
ai Consorțiului „Universitaria”, să fim solidari
și să protestăm. A rămâne pasivi înseamnă a
condamna școala românească la un marasm mai
mare decât cel în care se află acum, iar pentru
aceasta nu vom fi iertați de istorie, dar mai
ales de poporul român. „Somnul rațiunii naște
monștri!” Nu trebuie să uităm niciodată acest
adevăr verificat de experiența omenirii.
Cluj-Napoca,
25 septembrie 2017
Acad. prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP
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Numărul de studenţi ai UBB, în continuă creştere
Într-o perioadă în care concurenţa între
universităţi devine din ce în ce mai severă,
numărul bobocilor care trec pragul Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este în creştere,
constituind o recunoaştere constantă a calităţii
actului educaţional promovat de universitatea
noastră.
Începutul noului an universitar 2017-2018 a
adus Universităţii Babeş-Bolyai un număr de
peste 15.500 de boboci, acest număr fiind cu
mai bine de 5% mai mare decât cel înregistrat la
începutul anului universitar 2015-2016.
Universitatea Babeş-Bolyai a înregistrat în
ultimii patru ani o creştere continuă, atât a
numărului de candidaţi care şi-au depus dosarele
de admitere, cât şi a celor care şi-au confirmat
locurile, fie ele bugetate sau cu taxă. Astfel, dacă
în anul 2013 numărul bobocilor înmatriculați
era de 9.469, în acest an universitatea a început
cursurile cu 15.500 de studenţi aflat la început
de drum universitar.
Alegând
Universitatea
Babeș-Bolyai,
absolvenții de liceu pot opta pentru 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.
În cadrul UBB, studenții pot studia într-una
dintre limbile română, maghiară, germană,
engleză sau franceză, iar programele de studiu
pot fi urmate integral în limba aleasă.
Învățământ și cercetare de performanță!
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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.
În acest sens, Universitatea Babeş-Bolyai
este implicată în programe internaţionale care
le oferă studenţilor români posibilitatea de a
studia în străinătate, la una dintre universităţile
partenere, iar studenţilor străini le oferă şansa
de a învăţa în cadrul UBB.
Deplasarea în străinătate este însoţită de un
acord între universităţi, prin care acestea se
angajează să primească studenţi UBB fără taxe
de şcolarizare, iar UBB se obligă să recunoască
rezultatele perioadei de şcolarizare petrecute în
străinătate.
Prin programele de mobilităţi, Universitatea
Babeş-Bolyai colaborează cu numeroase
universităţi din Europa, America de Nord
şi America de Sud, Africa, Australia şi Noua
Zeelandă.
Şcolile de vară reprezintă programe de
pregătire practică organizate în colaborare cu
universităţile partenere, adresate studenţilor şi
masteranzilor români şi străini, desfăşurându-se
sub formă de cursuri intensive de maxim interes.
Prin programele de mobilităţi, peste 400 de
studenţi ai UBB au în fiecare an ocazia de a
experimenta alte culturi, în timp ce aproape
300 de studenţi străini fac anual cunoştinţă, prin
universitatea noastră, cu cultura românească.

De asemenea, studenții Universităţii BabeşBolyai beneficiază de aproape 6.000 de locuri
de cazare în cămine moderne, în camere cu
două, trei, respectiv cinci paturi, repartizarea
locurilor fiind realizată de fiecare facultate, pe
baza mediilor de admitere – în cazul studenţilor

din anul I, respectiv pe baza mediei generale
obţinute în anul de studii 2016-2017 pentru
studenţii din ceilalţi ani, dar şi pe baza dosarelor
medicale sau de sprijin social, acolo unde este
cazul.
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UBB, prima universitate din România și printre primele din lume
conform clasamentelor internaţionale
Universitatea Babeş-Bolyai îşi menţine poziţia
printre cele mai bune 5% universităţi ale lumii,
conform clasamentelor internaţionale ale
universităţilor, de referinţă în mediul academic
european şi internaţional, publicate în vara
acestui an.
Astfel, UBB este singura universitate din
România prezentă în Academic Ranking of World
Universities/ARWU – cunoscut şi ca ranking-ul
Shanghai al universităţilor, considerat cel mai
vechi şi cel mai prestigios clasament internațional
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al universităților prin prisma indicatorilor de
excelenţă (de educaţie şi de cercetare) folosiţi în
analiză.
În acest clasament, Universitatea Babeș-Bolyai
ocupă poziţia 601-700 la nivel internaţional
(http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.
html).
În ceea ce privește rezultatele pe domenii,
conform Clasamentului Shanghai, UBB se află
pe poziția 201-300 la Matematică, în timp ce la
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Inginerie Mecanică UBB ocupă locul 37 din 300
de poziții incluse în clasament.
„UBB a pătruns, în premieră în ţară, întrunul dintre cele mai exclusiviste clasamente
internaţionale ale universităţilor – ARWU/
Shanghai –, ceea ce este un lucru încurajator.
Performanţa UBB este notabilă şi în celelalte
clasamente, ocupând în toate clasamentele
locul 1 în ţară (cu o singură excepţie,
clasamentul SCImago, unde ocupăm locul 2
în ţară). Poziția obţinută de UBB în domeniul
ingineriei mecanice, în clasamentul ARWU/
Shanghai – locul 37 în lume din 300 de poziţii
(locul 1 este ocupat de Cambridge University)
– este una de excepţie, universitatea noastră
aflându-se astfel în faţa unor universităţi de
marcă, precum Columbia University (51-75),
Oxford University (51-75), Pennsylvania State
University (51-57) etc.”, a declarat prof. univ. dr.
Daniel David, prorectorul UBB responsabil de
cercetare, competitivitate-excelență și publicații
științifice.
În Times Higher Education Ranking/THE
(https://www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings), unul din cele
mai complexe clasamente internaţionale ale
universităţilor, combinând criterii academice
legate de educaţie, cercetare, relaţia cu mediul
socio-economic şi internaţionalizare, UBB se află
pe prima poziţie la nivel naţional, respectiv pe
poziţiile 601-800 la nivel internaţional. Alte patru
universități din România sunt clasate pe poziţiile
801-1000 în acelaşi clasament: Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din
București, Universitatea de Medicină și Farmacie
Învățământ și cercetare de performanță!
14

„Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Vest
din Timișoara.
University Ranking by Academic Performance/
URAP
(http://www.urapcenter.org/2016/
country.php?ccode=RO&rank=all),
un
clasament internaţional al universităţilor
focalizat pe activitatea de cercetare de prestigiu,
poziţionează şi el Universitatea Babeş-Bolyai pe
primul loc între universităţile româneşti.
În clasamentul URAP, UBB ocupă poziţia 728
la nivel internațional, în timp ce Universitatea
Politehnica din Bucureşti se află pe poziţia 751,
iar Universitatea din Bucureşti ocupă poziţia 791
la nivel internaţional.
SCImago Institutions Ranking/SIR, un
clasament care ia în calcul indicatorii de cercetare,
plasează UBB pe poziţia 2 între universitățile
din România (poziţia 583 la nivel internaţional).
Prima poziție la nivel național este ocupată de
Universitatea Politehnica din Bucureşti (poziţia
583 la nivel internaţional), iar poziţia 3 este
ocupată de Universitatea Tehnică din ClujNapoca (poziţia 613 la nivel internaţional).
Clasamentul cuprinde și alte universităţi din
România (http://www.scimagoir.com/rankings.
php?country=ROU&sector=Higher%20educ).
În ceea ce priveşte Clasamentul Webometrics
(Ranking Web of Universities/WU – http://
www.webometrics.info/en), unul din cele
mai integrative clasamente ale universităţilor,
utilizând indicatori academici şi de prezenţă
online, UBB se află pe prima poziţie în România
(poziţia 865 la nivel internaţional), în timp ce
Universitatea din Bucureşti (poziţia 1162 la
nivel internaţional) şi Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi (poziţia 1321 la nivel
internaţional) se află pe poziţiile 2, respectiv 3
între universităţile româneşti.

Clasamentul cuprinde și alte universităţi din
România
(http://www.webometrics.info/en/
Europe/Romania).
UBB ocupă prima poziţie la nivel naţional
şi în clasamentul uniRank, care analizează
universităţile prin prisma prezenţei/popularităţii
pe internet (http://www.4icu.org/ro/).
„Prin aceste performanțe, UBB se află în
primele 5% universităţi ale lumii. 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/Shanghai, are un buget de
minimum 10 ori mai mic decât majoritatea
universităţilor aflate pe poziţia 500 în ARWU/
Shanghai. Dacă performanţa ar ţine cont şi de
buget, UBB, spre exemplu, ar intra în prima
jumătate a ARWU/Shanghai Top-500!”, a
precizat prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul
UBB responsabil de cercetare, competitivitateexcelență și publicații științifice.
Reamintim că în 2017 în lume există aproximativ
27.000 de universităţi.
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Weekend dedicat liceenilor, la Universitatea Babeș-Bolyai
Peste 300 de elevi participanți la Weekendul
prelungit pentru liceeni organizat la UBB au
gustat din plin viața de student. Cămine, cursuri,
ofertă educațională, profesori, atmosferă –
toate aestea i-au cucerit pe viitorii studenți,
care s-au convins că UBB este cea mai bună
alegere pentru cariera lor viitoare.

Instituţională destinat universităţilor de stat –
FDI 2017. Participanții, din șase județe diferite
(Alba, Arad, Bihor, Braşov, Hunedoara, Sibiu),

au avut în comun dorința de a experimenta,
chiar și pentru câteva zile, viața de student
într-un centru universitar precum Cluj-Napoca.
Obiectivele proiectului sunt creșterea capacității
universității de a atrage elevi, potențiali viitori
studenți, proveniți din medii dezavantajate, și de
a crește participarea studenților la învățământul
superior, în vederea incluziunii sociale a acestor

tineri. Criteriile de alegere a elevilor au fost
rezultatele școlare deosebite și apartenența la
un oraș cu maximum 10.000 de locuitori.
Vineri, 22 septembrie, au avut loc deschiderea
oficială în Aula Magna și prelegerile plenare
susținute de prof. dr. Daniel David și conf. dr.
Cristian Litan, prorectori UBB.
Elevilor le-au fost prezentate apoi parte

Cunoaștere, implicare, socializare, informare,
colaborare. Altfel spus, Weekendul lung
pentru liceeni la UBB. În perioada 22-24
septembrie 2017, Universitatea Babeș-Bolyai a
fost gazda a 300 de elevi și cadre didactice, în
cadrul proiectului intitulat Acces-participareechitate-incluziune în învățământul superior
– EchitUBB, finanţat din Fondul de Dezvoltare
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din oportunitățile oferite de UBB în cadrul
primului workshop din cadrul evenimentului,
susținut de Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației. Observând modul de predare,
deschiderea cadrelor didactice, bucurânduse de atmosfera ludică din timpul exercițiilor
propuse, participanții și-au canalizat energia
spre diferitele întrebări pe care le aveau legate
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de programul de studiu.
Seara a fost destinată socializării, incluzând o
cină la Cantina din Campus Hașdeu şi discuții
informale despre programul Erasmus, despre
voluntariat și viața de student.
Sâmbătă, 23 septembrie. Forțe noi, aceiași
oameni. De-a lungul zilei, elevii au avut parte de
workshopuri interactive susținute de membrii
Facultății de Știința și Ingineria Mediului și
Facultății de Chimie, unde participanții au fost

savanți pentru o oră, delectându-se cu diverse
experimente. Ziua a continuat cu workshopurile
ținute de reprezentanții Facultății de Geografie,
al căror echipament – o dronă – i-a amuzat și
fascinat totodată pe elevi, și de reprezentanţii
Facultății de Biologie, cu o prezentare foarte
interesantă despre lilieci. Pauza a fost marcată
de prânz, moment prielnic pentru a împărtăși
primele impresii și răgaz pentru a-și contura
imaginea de ansamblu asupra vieții de student.

Workshopurile au continuat cu o amplă discuție
deschisă despre PR, accentuând importanța
comunicării în cotidian, urmând exerciții
practice în cadrul workshopului Facultății de
Litere. Pentru a încheia seara cum se cuvine, în
stil studențesc, participanților le-a fost oferită o
gamă largă de jocuri de societate.
Ziua de final, duminică, 24 septembrie, a
însemnat învățare prin relaxare, adică vizita
la Grădina Botanică „Alexandru Borza” și
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interacțiunea cu echipa Centrului de Carieră,
Alumni și Relații cu Mediul de Afaceri UBB
(CCARMA).
Inițial străini, în final prieteni, elevii
participanți s-au declarat îndrăgostiți irevocabil
de Universitatea Babeș-Bolyai și de orașul care
găzduiește această universitate.
În aceeași perioadă, Linia Maghiară din
cadrul Universității Babeș-Bolyai și Federația
Universitară Maghiară din Cluj-Napoca au
desfășurat, de asemenea, a V-a ediție a
programului „Weekendul lung pentru liceeni”.
Primele prelegeri plenare au adus în discuție
domeniile ingineriei chimice și științelor
economice. Studenții Facultății de Chimie și
Inginerie au continuat seria workshopurilor cu
prelegerea „Korszerűen a laborokban, mikor
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a telefon használata kötelező” (Cu aparatură
de ultimă generație în laboratoare – când
folosirea telefonului este obligatorie). Prestigiul
și meticulozitatea au fost accentuate de către
Szász Levente, prodecanul Facultății de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, în cadrul
prelegerii „Kolozsvári BBTE-s diákok a Harvard
Egyetem és Európa legszínvonalabb gazdasági
esettanulmány-versenyein – mi áll a sikerek
mögött?” (Studenții clujeni din cadrul UBB,
participanți la cele mai prestigioase concursuri
de studii de caz organizate de Harvard University
sau alte universități din Europa – Care este
secretul succesului?), iar secretele construirii
unei cariere de succes le-au fost destăinuite
participanților de către Kádár Magor, din cadrul
Facultății de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării.
Programul liceenilor a fost presărat cu activități
și programe interactive, organizate de diferite

departamente ale Universității Babeș-Bolyai.
Duminică dimineața, liceenii au vizitat Grădina
Botanică, după care au participat la programul
de prezentare a admiterii, unde prorectorul
responsabil de curriculum și Linia Maghiară, Soós
Anna, a vorbit despre concursurile organizate
de UBB, iar reprezentanții Uniunii Studenților
Maghiari din Cluj (KMDSZ) au prezentat
programele și activitatea acestei organizații
studențești.
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Știință și artă la Festivalul Internațional George Enescu 2017
O expoziție interactivă despre matematică și
muzică a fost noutatea pe care Universitatea
din București a adus-o în cadrul Festivalului
Internațional George Enescu 2017.
Începând din 8 septembrie 2017, pasionații
de muzică și matematică au avut ocazia să
interacționeze prin intermediul proiectului
„București Creativ” cu opere de artă, cu
sculpturi 3D și cu instalații create de artiști și
matematicieni.
Poate fi greu de crezut că matematica și muzica
pot crea împreună forme de artă? Răspunsul
a fost dezvăluit la expoziția “Imaginary Open
Mathematics” din foaierul Sălii Radio, care
a fost deschisă publicului până duminică, 24
septembrie 2017.
Expoziția și-a propus să promoveze
interacțiunea directă dintre matematică și
muzică, fiind inclusă în programul Școlii de vară
“Instruments of Algebraic Geometry”.
Peste 100 de matematicieni au participat activ
la școala de vară. Timp de două săptămâni, în
perioada 11-22 septembrie 2017, participanții
au putut asista la o serie de dezbateri în cadrul
conferinței intitulate „Instruments of Algebraic
Geometry”.
Printre invitații speciali ai conferinței
s-au numărat François Nicolas, compozitor
francez, pasionat de matematică și filosofie
Învățământ și cercetare de performanță!
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și coordonator al seminarului MaMuPhi
(mathématiques-musique-philosophie) la École
Normale Supérieure și IRCAM. Acesta a susținut
o prezentare despre “Musical Heterophony and
Its Possible Echoes in Mathematics”.
Pe lângă conferința “Instruments of Algebraic
Geometry”, școala de vară organizată de
Universitatea din București, prin intermediul
Institutului de Cercetări al Universității din
București (ICUB), a cuprins mai multe cursuri
și prezentări susținute de profesori din 15 țări,
printre care prof. univ. dr. David Eisenbud, de
la Universitatea din Berkeley, dr. June Huh,
research fellow la Institute for Advanced Study
din cadrul Universității Princeton, prof. univ. dr.
Peter Scholze de la Universitatea din Bonn și
prof. univ. dr. Duco van Straten de la Johannes
Gutenberg University of Mainz.
În cadrul acestor evenimente au fost așteptați
să participe și muzicienii prezenți la Festivalul
Internațional George Enescu 2017.
Școala de vară “Instruments of Algebraic
Geometry” a fost organizată de Universitatea
din București, prin ICUB, în colaborare cu
Festivalul Internațional George Enescu 2017,
și în parteneriat cu Institutul de Matematică
al Academiei Române, organizația non-profit
“Imaginary”, Freie Universität Berlin și Universita
di Genova.
Programul complet al școlii de vară poate fi
consultat pe site-ul: http://iag.math.fu-berlin.
de.
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Șantierul arheologic de la Romula, temă de cercetare pentru profesorii
Universității din București

Vineri, 22 septembrie 2017, a avut loc Ziua
Porților deschise pe șantierul arheologic de la
Romula, evenimentul fiind organizat în cadrul
proiectului de cercetare intitulat ,,Romula
– Capitala provinciei romane Dacia Inferior
(Malvensis)” și coordonat de Universitatea din
București. Manifestarea a avut loc la Centrul
Național de Informare și Promovare Turistică din
comuna Dobrosloveni (județul Olt).
Proiectul a avut loc ca urmare a identificării
anul acesta a unei clădiri din epoca romană
care păstrează într-o cantitate impresionată
fragmente din provincia Dacia romană (peste
1.400 de fragmente). Situl arheologic a putut fi
vizitat de către participanții la eveniment.
Clădirea este situată în zona Fortificației
Centrale a sitului arheologic, obiectiv împrejmuit
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serie de activități de cercetare care au presupus
prelevarea unei serii de probe pentru investigații
biologice, activitate coordonată de prof. univ. dr.
Carmen Chifiriuc de la Facultatea de Biologie
a Universității din București, și efectuarea de
fotografii și înregistrări video aeriene în zona
sitului arheologic de către conf. univ. dr. Ionuț
Șandric de la Facultatea de Geografie pentru

adunarea de informații topografice în sprijinul
identificării unor posibile structuri arheologice
care vor fi verificate și cercetate în viitor.
Cercetările arheologice sistematice au fost
conduse de conf. univ. dr. Mircea Negru, din cadrul
Facultății de Istorie, Centrul de Istorie Comparată
a Societăților Antice (CICSA) al Universității

de Primăria Dobrosloveni în anul 2013 cu gard
metalic, prevăzut cu sistem de iluminare și
supraveghere video. Edificiul se află în curs de
cercetare, beneficiind de încălzire prin podea
(hypocaust) și având pereți acoperiți cu pictură
în frescă, dar și cu decor geometric şi vegetal.
Părţile păstrate ale acestei construcţii au
fost propuse spre conservare și restaurare,
constituind primul punct de interes turistic
din acest sit relevant pentru civilizația romană
dunăreană.
Evenimentul a cuprins prezentarea proiectelor
și cercetărilor pluri- și interdisciplinare derulate
de profesori și cercetători din mai multe
universități și instituții de cercetare din țară.
În acest context, în perioada 22-23 septembrie
2017, Universitatea din București a organizat o
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din București, instituție coordonatoare a
programului complex de cercetare.
De asemenea, în cadrul acestui program au
fost derulate și alte activități de cercetare prin
proiectul PED 163 – 2017 ,,De la cărămizile
romane de la Romula la materiale moderne
de restaurare”, coordonat de Universitatea
din București, la care a participat și Institutul
Național de Fizica Materialelor, în calitate de

partener. În acest scop, conf. univ. dr. Florica
Mihuț, cadru didactic la Facultatea de Istorie
și director CICSA, a studiat pe situl arheologic
și la Muzeul Romanațiului din Caracal o serie
de cărămizi cu impresiuni de sandale romane,
ștampile de producători și graffiti, în vederea
realizării unui studiu care urmează să fie publicat
în cadrul proiectului.

Dintre membrii colectivului de cercetare,
care au prezentat proiectele și cercetările
pluri- și interdisciplinare în derulare, au făcut
parte profesori și cercetători de la Institutul
de Arheologie ,,Vasile Pârvan” București,

Universitatea din Craiova, Institutul Național
de Cercetare pentru Fizica Materialelor din
București, Universitatea Politehnica din
București și Universitatea ,,Spiru Haret”.

În aceeași perioadă s-au efectuat sondaje
pedologice de către conf. univ. dr. Ionuț
Săvulescu, prodecan al Facultății de Geografie,
în vedere identificării zonelor de unde s-a extras
materia primă pentru producerea cărămizilor
romane de la Romula.
Rezultatele cercetărilor din cadrul acestui
proiect, finanțat de Ministerul Educației
Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării,
prin UEFISCDI, urmează să fie prezentate la
cea de-a 5-a ediție a International Congress of
Experimental Archaeology, care va avea loc la
Taragona (Spania) în perioada 25-27 octombrie
2017.
În vederea unor viitoare proiecte de cercetare,
se fac o serie de investigații preliminare, pentru
identificarea direcțiilor de cercetare avansată
care să permită valorificarea superioară a acestui
patrimoniu arheologic deosebit.
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Reuniunea anuală a Rețelei Internaționale a Catedrelor Senghor
pentru Francofonie la Universitatea din București
În perioada 13-15 septembrie 2017,
Universitatea din București a găzduit reuniunea
anuală a Rețelei Internaționale a Catedrelor
Senghor pentru Francofonie (RICSF). Creată în
2003, RICSF numără astăzi 18 catedre și alte
patru catedre asociate, găzduite în universități
de prestigiu răspândite pe patru continente:
Europa, Africa, America de Nord și Asia.
Prima zi a reuniunii, deschisă de Rectorul
Universității din București, a fost consacrată
unei dezbateri – cu participarea reprezentanților
UNESCO și ai Organizației Internaționale a
Francofoniei (OIF) – pe tema ,,Universitatea
Viitorului”. Dezbaterea a fost animată de Riel
Miller, director al Serviciului de prospectivă al
UNESCO, și de Sandra Coulibaly-Leroy, directoare
adjunctă a Serviciului de prospectivă al OIF.
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În ziua de 14 septembrie 2017 s-a desfășurat
la Villa Noël-CEREFREA, sub egida Universității
din București și a RICSF, colocviul intitulat “Les
Nouveaux Visages de l’Afrique.” Acest colocviu a
marcat inaugurarea Institutului de Studii Africane
al Universității din București și a fost onorat cu
prezența rectorului universității, prof. univ. dr.
Mircea Dumitru, a directorului CEREFREA, prof.
univ. dr. Ioan Pânzaru, a Directorului Biroului
pentru Europa Centrală și de Est a AUF, D.
Mohamed Ketata, a directoarei Biroului Europa
Centrală și de Est al OIF, d-na Rennie Yotova,
precum și a mai multor ambasadori ai țărilor
africane care au reprezentanțe diplomatice la
București.
Ultima zi a lucrărilor, 15 septembrie 2017,
a fost consacrată analizei și programării
activităților RICSF, alegerii noului birou executiv
și a președintelui RICSF. Profesorul Jean-François
Simard, titular al Catedrei Senghor la Université
du Québec, a fost reales în funcția de președinte
al RICSF.
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Profesori și cercetători din 12 țări au discutat la cea
de-a 11-a ediție a Simpozionului Român de Paleontologie,
găzduit de Universitatea din București
Specialiști din Belgia, Bulgaria, Elveția,
Franța, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Spania, Statele Unite și Ungaria s-au întâlnit,
în perioada 27-28 septembrie 2017, în cadrul
celei de-a 11-a reuniuni științifice bienale a
Simpozionului Român de Paleontologie, găzduit
de Universitatea din București.

Al 11-lea Simpozion Român de Paleontologie
a fost organizat de Societatea Paleontologilor
din România (SPR) și de Institutul de Cercetări al
Universității din București (ICUB), în parteneriat
cu Centrul GeoMedia, Departamentul de
Geologie al Facultății de Geologie și Geofizică
din cadrul Universității din București, Institutul
Geologic al României și E.ON Energie România
S.A.

Ediția de anul acesta a reprezentat a patra
manifestare științifică bienală a Simpozionului
Român de Paleontologie organizată la
Universitatea din București, după cele din anii
1997, 2005 și 2011.

Întâlnirea a celebrat 20 de ani de la prima
ediție a simpozionului și și-a propus să creeze
o platformă viabilă pentru schimbul de idei
între cercetători și să promoveze cercetarea
națională în domeniu, susținută de o colaborare
internațională cât mai largă.
Pe parcursul celor două zile, profesorii și
cercetătorii invitați au participat la 82 de sesiuni
de comunicări și de postere, cu tematici diverse,
care au reflectat aria de acoperire vastă a
cercetării naționale în domeniul paleontologiei.
Sesiunile de comunicări s-au desfășurat în
clădirea istorică a Universității din București
(B-dul Regina Elisabeta, nr. 4-12).
Pe lângă manifestările științifice organizate în
cadrul simpozionului, profesorii și cercetătorii,
români și străini, au participat și la o serie de
proiecte ample a căror tematică a vizat în principal
cercetarea științifică, dezvoltarea regională,
precum și promovarea patrimoniului geologic și
geoconservarea. Aceste proiecte au fost incluse
în cadrul programului celor două excursii de
teren din zonele Rucăr-Dâmbovicioara-Bran și
Buzău, pregătite de organizatorii evenimentului.
Învățământ și cercetare de performanță!
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Deschiderea noului an universitar la Academia de Studii Economice
din București
Luni, 2 octombrie a.c., la Academia de Studii
Economice din Bucureşti a avut loc deschiderea
noului an universitar 2017-2018. Deschiderea
a fost organizată pe facultăţi, prin festivităţi
la care au participat membri din conducerea
universităţii şi a facultăţilor, cadre didactice,
studenţi, ambasadori, personalităţi diplomatice,
reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai
instituţiilor partenere ale ASE. În cadrul
festivităţilor, la nivelul facultăţilor, s-au făcut
prezentări ale programelor de studii, iar bobocii
au beneficiat de informaţii suplimentare despre
noul lor statut universitar.
În urma concursului de admitere din acest an,
facultăţile ASE primesc peste 5.800 de studenţi la
programele universitare de licenţă cu frecvenţă,
peste 700 de boboci la învăţământul cu frecvenţă
redusă şi la distanţă, la programele universitare
de masterat sunt peste 3.200 de noi studenţi şi
aproximativ 180 de noi studenţi doctoranzi.

Învățământ și cercetare de performanță!
36

În mesajul său de început de an universitar,
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a
subliniat importanţa stabilirii obiectivelor şi
priorităţilor în asigurarea unui viitor şi a unei
cariere de succes: „Vă doresc un an universitar
cu rezultate deosebite, în care performanța
și excelența, bazate pe cunoaștere, cercetare,
studiu aprofundat și responsabilitate, să
fie valorile care să caracterizeze activitatea
comunității noastre academice, puternică prin
fiecare dintre cei peste 23 de mii de membri ai
săi!”.
Începutul acestui an universitar în ASE are două
noutăți: un nou cămin în centrul Bucureștiului și
redeschiderea Centrului teritorial de învățământ
la distanță de la Deva.
Academia de Studii Economice din București a
finalizat și inaugurat în data de 27 septembrie
a.c. căminul din Str. Occidentului nr. 7, sectorul
1. La eveniment au participat prof. univ. dr.

Foto: Aula Magna, ASE – Festivități de deschidere a anului universitar 2017-2018

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Pavel
Năstase, Președintele Senatului Universitar al
ASE, prof. dr. ing. Petru Andea, Secretar de stat
la Ministerul Educației Naționale, reprezentanți
ai Biroului Consiliului de Administrație al ASE,
cadre didactice și studenți.
Imobilul este cel de-al 16-lea cămin al
universității și este destinat doctoranzilor și
cercetătorilor străini ai ASE. Clădirea are șase
etaje și o suprafață desfășurată de 5.505 mp.
Valoarea totală decontată a investiției este de
13.720.274 lei. Imobilul are şapte săli destinate
incubatoarelor de afaceri, cinci săli pentru
proiecte de cercetare câștigate prin competiție,

87 de camere, şapte apartamente, cinci săli de
lectură, iar la ultimul etaj se află un restaurant.
Finanțarea acestui obiectiv s-a realizat din
împrumuturi acordate de Banca Europeană
de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educației Naționale, din bugete
locale și din alte surse legal constituite.
În data de 3 octombrie a.c., a fost redeschis
Centrul teritorial de învățământ la distanță al ASE
de la Deva, cu participarea reprezentanților din
conducerea ASE: prof. univ. dr. Nicolae Istudor –
Rector, prof. univ. dr. Ion Popa – decanul Facultăţii
de Management, prof. univ. dr. Cosmin Dobrin
www.universitaria.ase.ro
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– directorul Departamentului Management, şi
prof. univ. dr. Ioan Radu - coordonatorul Centrului
teritorial ASE de la Deva. Proiectul a fost susținut
de conducerea județeană și locală din Deva, la
festivitate fiind prezenți Kiszely Fabius-Tiberiu,
prefectul Județului Hunedoara, Ovidiu Moș,
primarul municipiului Deva, Maria Ștefănie,

inspector școlar general al județului, alți membri
ai autorităților locale și județene, directori ai
instituțiilor de învățământ preuniversitar din
Deva, alături de studenții de la programul de
studii universitare de licență Management.
În cadrul evenimentului, primarul Devei,
Ovidiu Moș, a acordat diplome de excelență

Foto: Inaugurarea celui de-al 16-lea cămin al ASE
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prof. univ. dr. Nicolae Istudor și prof. univ. dr.
Cosmin Dobrin, precum și diploma de cetățean
de onoare al municipiului Deva coordonatorului
Centrului ASE de la Deva, prof. univ. dr. Ioan
Radu.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor și-a exprimat
încrederea în performanțele studenților înscriși la
acest program de Management și speranța ca după
absolvire să participe, prin competențele dobândite,
la buna dezvoltare a zonei. De asemenea, prof. univ.
dr. Ion Popa le-a urat noilor studenți mult succes în

noul an universitar, salutând decizia lor de a urma
acest program: „Pentru studenți oferim cei mai buni
profesori și cea mai bună Facultate de Management
din România. Avem o tradiție, ASE există de 104 ani
și, într-un fel sau altul, cam tot de atât timp există și
management”.

Foto: Redeschiderea Centrului teritorial de învățământ la distanță al ASE de la Deva
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Participarea ASE la a 29-a ediție a Conferinței și Târgului Educațional
EAIE – European Association for International Education
În perioada 12-15 septembrie a.c., Academia
de Studii Economice din Bucureşti a fost
reprezentată la a 29-a ediție a Conferinței anuale
și a târgului educațional EAIE 2017, organizate
la Sevilla (Spania) de European Association for
International Education (EAIE). Evenimentul
este una dintre cele mai mari manifestari de
profil organizate în lume, reunind peste 5.800
de participanți din 95 de țări, reprezentanți ai
principalilor actori de pe piața învățământului
superior: agenții și organisme guvernamentale,
agenții de promovare, consorții și universități,
furnizori de servicii de suport. Academia de

Studii Economice din București a fost prezentă
pentru prima oară la acest eveniment în anul
2016, la Liverpool, având stand propriu.
Conferința EAIE a inclus 253 de activități
desfășurate pe parcursul a patru zile: prezentări
plenare, ateliere, mese rotunde, sesiuni de
formare, sesiuni de postere, vizite de campus,
evenimente de socializare. Participarea la o
parte din aceste activităţi a permis acumularea
de cunoştinţe privind tendinţele majore de pe
piaţa educaţională globală, cu precădere cele
din domeniul strategiilor de internaţionalizare şi
finanţare a proiectelor internaţionale, al relaţiei

cu mediul de afaceri şi alumni, al instrumentelor
inovatoare de cooperare internaţională,
dezvoltare curriculară şi comunicare internă şi
externă.
La târgul educațional au existat 252 de standuri,
România fiind prezentă pentru prima dată cu un
pavilion național, Study in Romania, reunind 21
de universități și reprezentanți ai Ministerului
Educației Naționale, UEFISCDI, ANPCDEFP și
ai Consiliului Național al Rectorilor. Standul
a fost vizitat și de E.S. Dna Gabriela Dancău,
Ambasador al României în Spania.
Participarea la acest eveniment a permis
Academiei de Studii Economice din București
să îşi consolideze imaginea internaţională, să
îşi promoveze programele de studii pe piaţa
educaţională globală şi să îşi lărgeasca baza de
parteneri.
De asemenea, pe 13 septembrie a.c., a avut loc o
întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de români
din Spania, organizată de Ambasada României

în Spania. Comunitatea românească din Spania
este a doua ca mărime și există un interes major
din partea autorităților locale pentru stimularea
integrării tinerilor fără ocupație de origine
română în programe educaționale.
Delegaţia ASE a fost compusă din: prof. univ.
dr. Constantin Marius Profiroiu – prorector
responsabil cu relaţiile internaţionale, prof. univ.
dr. Ion Popa – decan al Facultăţii de Management,
prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu – prodecan
al Facultăţii de Marketing, conf. univ. dr. Anca
Bogdan – director relaţii internaţionale și
lect. univ. dr. Cătălin Ploae – referent relaţii
internaţionale.
Deplasarea a fost finanțată în cadrul Proiectului
CNFIS-FDI-2017-0427 – „Dezvoltarea structurilor
de suport al internaționalizării în cadrul
Academiei de Studii Economice din București”.
A consemnat: Prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu
Prorector responsabil cu relaţiile internaţionale

Foto: Delegația ASE la Conferința anuală și târgul educațional EAIE 2017, Sevilla
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Școala de vară „Arta vinului” de la Blaj, Jidvei
În perioada 3-9 septembrie a.c. s-au desfășurat
activitățile Școlii de vară „Arta vinului” de la Blaj,
Jidvei, în suita edițiilor anuale ale Universității
Economice de Vară, susținute de Facultatea de
Business și Turism, de data aceasta în parteneriat
cu Facultatea de Economie Agroalimentară
și a Mediului, precum și cu Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Primăria
Municipiului Blaj, cu sprijinul altor organizaţii,
precum Consiliul Judeţean Alba, Asociaţia Ţara
Vinului, primăriile din Alba Iulia, Aiud și Jidvei,
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru

Viticultură și Vinificație Blaj și, nu în ultimul rând,
SC Jidvei SRL.
Scopul principal al Școlii de vară „Arta vinului”
a fost familiarizarea celor 30 de participanți
cu o formă de turism mai puţin cunoscută
şi promovată, şi anume turismul vini-viticol.
Pentru aceasta, s-au desfășurat vizite de studiu

proprietăți de cultură de viță de vie din Europa,
care utilizează echipamente de ultimă generație);
au avut loc vizite cu caracter turistic la Blaj și,
mai departe, la Alba Iulia și Aiud; participanții
le-au vizitat acasă la ele, în sat, pe executantele
Purtatei Fetelor de la Căpâlna, încercând chiar
să deprindă câțiva din celebrii pași; regrupați
pe echipe, studenții au întocmit proiecte

cu tema „Program de relansare a podgoriei
Târnave ca destinație pentru turismul viti-vinicol
(enologic)”; de asemenea, s-au întrecut într-un
concurs de artă fotografică, secțiunile acestuia
fiind în număr de două: „Istoria și orașul”,
respectiv „Via și vinul”.
A consemnat: Prof. univ. dr. Nicolae Lupu
Responsabilul Școlii de vară „Arta vinului”

la entități economice din viticultură și vinificație
(cultura portaltoilor și școala de vițe; activitatea
artizanală a unui gospodar din Căpâlna de Jos;
activitatea la scară la nivelul celei mai mari

Foto: Școala de vară „Arta vinului” de la Blaj, Jidvei, organizată de ASE
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va realiza strategia de
turism a Iașului
O echipă de profesori și doctoranzi de la
Facultatea de Geografie și Geologie va realiza
Strategia de turism a Municipiului Iași și a Zonei
Metropolitane Iași pentru perioada 2018 -2030.
Contractul pentru aceste servicii cu Primăria
Municipiului Iași a fost acordat în urma unei
proceduri de atribuire realizate la nivel național,
prin SEAP.
Viitorul turistic al Iașului va fi trasat de o
echipă de specialiști condusă de lect. dr. Mihai
Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și
Geologie. Din grupul de lucru mai fac parte trei
cadre didactice cu background științific, dar și
practic în domeniul turismului, precum și doi
doctoranzi.

„În linii mari, serviciile de realizare a strategiei
vor presupune realizarea unei analize a situației
existente, punerea unui diagnostic pentru
destinația turistică Iași, schițarea direcțiilor
strategice de dezvoltare și propunerea unui
plan de acțiune și a unui portofoliu de proiecte
care ar trebui implementate”, a precizat
Mihai Bulai, coordonatorul echipei din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Strategia va cuprinde, de asemenea, sistemul de
implementare – inclusiv măsuri de monitorizare
și evaluare.
„Prin realizarea strategiei de turism a
Iașului, Universitatea își îndeplinește una
dintre principalele sale misiuni: implicarea în

Lect. dr. Mihai Bulai, Facultatea de Geografie și Geologie
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comunitate”, a declarat ordonatorul de credite
al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prof.
univ. dr. Mihaela Onofrei. „Suntem conștienți
că misiunea Universității noastre dobândește o
nouă dimensiune prin integrarea problemelor
comunității în preocupările curente. În calitate
de instituție de referință a Iașului, considerăm
că una dintre valorile cele mai importante ale
comunității academice trebuie să fie implicarea
în proiecte ale responsabilității sociale, astfel
încât, prin acțiuni concrete, Universitatea să-și
aducă o contribuție semnificativă la bunăstarea
comunității locale și regionale, precum și la
dezvoltarea durabilă a acesteia. Ne bucurăm
că putem pune la dispoziția orașului specialiștii
și expertiza necesară acestui demers, atât de
important pentru destinul turistic al Iașului.”
Obiectivele strategiei de turism a Iașului sunt
creșterea coeziunii actorilor locali implicați în
domeniul turismului în vederea inovării în turism
local și creșterea vizibilității orașului ca destinație
turistică, în vederea atragerii unui număr cât
mai mare de turiști la Iași care să dezvolte
economia locală. Turismul reprezintă un fel de
„export de servicii”, întrucât banii cheltuiți de
turist sunt realizați în alte locuri și sunt cheltuiți
la destinație, iar pentru 2016 această industrie
a fost evaluată la peste 40 de milioane de euro
anual.
În demersul de elaborare a strategiei vor fi luate
în considerare diversificarea și creșterea calității
produselor și serviciilor turistice, îmbunătățirea
infrastructurii turistice, promovarea Municipiului
Iași și Zonei Metropolitane Iași ca destinație
turistică, dezvoltarea parteneriatului civic și
dezvoltarea și formarea resurselor umane care
www.universitaria.ase.ro
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activează în domeniul turismului. Strategia va
trebui să respecte prevederile din Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană și va fi corelată cu
politicile naționale și politicile Uniunii Europene.
„Realizarea strategiei turistice de către
Universitate reprezintă un mare plus pentru
comunitate, dat fiind faptul că deja joacă un
rol important în peisajul economic al Iașului.
Echipa propusă are experiență nu doar în
didactica turismului, dar și în realizarea
proiectelor de cercetare și a proiectelor aplicate
în acest domeniu. În plus, nu trebuie neglijată
capacitatea Universității de a atrage studenții în
Iași – potențiali actori în domeniul turismului, fie
ca resursă umană, fie ca vectori de imagine”, a
adăugat Mihai Bulai.
Strategia de turism va fi realizată în trei luni
de zile de la semnarea contractului. Printre
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rezultatele așteptate se numără un set de
recomandări privind identitatea vizuală a
destinației turistice Iași, recomandări pentru
materialele de promovare turistică, rapoarte
de evaluarea a impactului proiectelor deja
implementate sau aflate în implementare
și organizarea unor consultări cu mai multe
grupuri-țintă.
Mihai Bulai a coordonat și proiectul voluntar
de redefinire a traseelor turistice în Iași, în
urma căruia au fost propuse șapte trasee
tematice: Traseul Unirii, Traseul Artelor, Traseul
Comunismului, Traseul Pelerinului, Traseul
Evreiesc, Traseul Romantic și Traseul Activ.
Proiectul, intitulat „Iasi.Travel” a avut ca rezultat
și lansarea unui site turistic al Iașului, acesta
devenind cel de-al treilea oraș din România
(după Oradea și Cluj) care a fondat un site cu
extensia .travel, pentru promovarea destinației.

Bun venit la UAIC, un eveniment de orientare și informare pentru
boboci devenit tradiție
În perioada 1-3 octombrie a avut loc la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” evenimentul
„Bun venit la UAIC” – un curs intensiv de început
de studenție. Evenimentul, ajuns la cea de-a
șaptea ediție, s-a adresat studenților din anul I și a
fost organizat cu scopul de a-i ajuta să se integreze
cât mai rapid și mai ușor în viața universitară.

Noii studenți ai Universității au fost întâmpinați
de colegi mai mari, asociații studențești, angajați
ai Universității și reprezentanți ai instituțiilor de
cultură și angajatorilor din Iași. În ultima zi de
vacanță și primele două zile de studenție, cei
peste 6.000 de boboci participanți au găsit în fața
Universității puncte de informare, de unde șiau ridicat gratuit kitul de orientare în studenție.
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Acesta a fost alcătuit dintr-o agendă săptămânală
personalizată, o mapă ce conține harta
campusului, pliante de la serviciile universității și
alte instituții din Iași.
În plus, au fost organizate pentru studenți tururi
ale orașului, precum și vizite ghidate în Muzeul
Universității și Biblioteca Centrală Universitară.
Specialiștii în carieră ai Universității au susținut,
pentru boboci, un workshop destinat startului
în carieră. Participanții au putut afla informații
despre cum să își caute inteligent informații despre
carieră, cum să găsească, să aleagă și să discearnă
între oportunitățile din timpul studenției, cum
să-și creeze și să mențină o rețea de contacte
profesionale, dar mai ales cum să facă toate astea
fără să neglijeze școala.
Unul dintre punctele de atracție a fost programul
de mentorat, organizat în cursul zilei de duminică,
la care s-au înscris 2.000 de boboci. Aceștia au
participat, în fiecare facultate, la întâlniri cu colegii
mai mari din facultățile lor, unde au putut afla
mai multe informații despre profesori, cursuri,
seminarii sau cum pot să își petreacă timpul liber.
La fel ca în fiecare an, Universitatea a organizat
în duminica dinaintea anului universitar și un
concert dedicat bobocilor. Anul acesta, pe scenă
au urcat cei de la Vița de Vie.
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Proiect internațional destinat programelor de master în finanțe,
la final
Proiectul INTQUANT – „Crearea unui semestru
internațional pentru Programe de masterat în
Finanțe cantitative”, derulat de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colaborare cu
universități de referință din Austria, Italia, Polonia
și cu un partenerul local – Banca Comercială
Română – și cofinanțat din Programul Erasmus+
al Uniunii Europene, s-a finalizat cu succes la 31
august 2017.
Implementat din septembrie 2014 la nivelul
programului de masterat Finance and Risk
Management (FRM) al Facultății de Economie și
Administrarea Afacerilor, parteneriatul strategic
INTQUANT și-a îndeplinit obiectivul principal
de creștere a gradului de internaționalizare,
a relevanței și a calității programelor de
studii ale instituțiilor europene de învățământ
superior implicate, prin îmbunătățirea calității
mobilităților internaționale studențești, prin
crearea unor opțiuni de specializare atractive
pentru masteranzi la finalul perioadei de studiu,
precum și prin promovarea cooperării cu sectorul
financiar în scopul oferirii unei orientări practice
în învățământul academic.
În cei trei ani de implementare, 20 masteranzi
FRM au beneficiat de burse din bugetul
proiectului care au permis finanțarea unor
mobilități pe termen scurt și au facilitat
astfel participarea la programe intensive în
managementul activelor (Universitatea de Științe
Învățământ și cercetare de performanță!
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Aplicate bfi Viena), managementul asigurărilor
(Universitatea de Economie din Katowice) și
metode cantitative în finanțe (Universitatea din
Bologna). Totodată, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor a organizat în iulie 2016
și martie 2017, în parteneriat cu Biroul Modele de
Rating și Parametri de Risc al Băncii Comerciale
Române, membră a Erste Group, două programe
intensive în managementul riscului bancar care

au reprezentat pentru peste 40 masteranzi ai
universităților partenere în proiect o oportunitate
unică de a lua parte la un eveniment internațional,
de a aprofunda cunoștințele în managementul
riscului de credit și de a experimenta lucrul într-o
echipă multinațională.
Proiectul a susținut armonizarea curriculară a
ultimului semestru al programelor de masterat
implicate și finalizarea unor noi acorduri de
diplomă dublă, ceea ce a oferit oportunitatea,
pentru patru masteranzi înrolați în programele
Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)

ale universităților partenere din Austria și Polonia,
de a obține diplomă dublă, după susținerea cu
succes a lucrării de disertație la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza din Iași” (UAIC) în luna iulie
2017.
Rezultatele complete ale acestui parteneriat
strategic de succes al Facultății de Economie și
Administrarea Afacerilor a „Alexandru Ioan Cuza
din Iași” sunt disponibile pe situl proiectului:
www.quantitativefinance.eu.
FRM este masteratul For Ready Minds al
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
creat pentru profesioniștii aflați în căutarea
competențelor analitice și de cercetare necesare
unei cariere de succes în finanțe și managementul
riscului.
FRM este primul program de masterat
cu predare în limba engleză creat de prima
universitate a României care oferă participanților
oportunitatea de a obține diplomă dublă în
finanțe, cu Universitatea din Groningen (2010),
sau în managementul riscului, cu universitățile
partenere în proiectul INTQUANT (2015). FRM
este un program acreditat ARACIS, iar programele
universităților partenere sunt acreditate
internațional (AACSB, EQUIS) sau beneficiază de
recunoașterea asociațiilor globale de referință în
certificarea în finanțe și managementul riscului
(CFA Institute și PRMIA).
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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UVT confirmă evoluția ascendentă din ultimii ani și reprezintă
Timișoara în celebrul Top Shanghai pe domenii
Universitatea de Vest din Timișoara a intrat
în cel mai vechi și cel mai prestigios clasament
internațional al universităților, Academic
Ranking of World Universities/ ARWU – cunoscut
și ca ranking-ul Shanghai. În clasamentul
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic
Subjects publicat în anul 2017, UVT se clasează
pe poziția 301-400, cu domeniul Fizică.
În top sunt prezente doar cinci universități
din România (dintre care patru sunt membre
ale Consorțiului Universitaria): Universitatea de
Vest din Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai

din Cluj-Napoca, Universitatea din București,
Academia de Studii Economice din București și
Universitatea Politehnica din București. La nivel
mondial, în acest top sunt prezente mai mult de
4.000 de universități din 80 de țări din lume.
Domeniul Fizică din cadrul UVT reconfirmă
astfel rezultatele obținute în perioada anterioară,
când a fost poziționat în zona galbenă a cercetării
mondiale, prin lucrările științifice publicate în
reviste internaționale de impact.
„Încercăm zi de zi să consolidăm comunitatea

UVT, fiind convinși că această instituție este una
specială, pe care fiecare dintre noi o avem în
suflet. Performăm în toate domeniile, iar asta
ne dă consistență. Multitudinea de domenii ne
dă posibilitatea de a fi complementari, unele
domenii dau forță prin numărul de studenți
și cererea pe piața muncii, altele ne oferă
excelență în cercetare. Fizica este un domeniu ce
dă valoare cercetării UVT prin calitatea cadrelor
didactice, a cercetătorilor și a studenților săi și
nu ne surprinde această excelentă performanță”,
spune prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea,
rectorul UVT.
Universitățile din România sunt vizibile
în clasamentele realizate pentru domeniul
ştiinţele naturii, subdomeniile matematică
(Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca –
top 201-300, Universitatea din București – top
201-300 și Universitatea Politehnica din Bucureşti
– top 401-500) şi fizică (Universitatea de Vest
din Timișoara – top 301-400 și Universitatea
Politehnica din Bucureşti – top 401-500) şi
pentru domeniul ştiinţe sociale, subdomeniul
economie (Academia de Studii Economice din
Bucureşti – top 151-200).

ponderea citărilor publicațiilor unei instituții;
numărul de publicații care au fost găsite cu cel
puțin două țări diferite în adresele autorilor
împărțite la numărul total de publicații; numărul
de lucrări publicate în Top Journals și numărul
personalului unei instituții care a câștigat un
premiu semnificativ. Astfel, acești indicatori
de performanţă măsoară productivitatea în
cercetarea științifică, calitatea cercetării, gradul
de colaborare internațională, cercetarea de
bună calitate și cele mai înalte recunoașteri
academice.
Academic Ranking of World Universities/
ARWU – cunoscut și ca ranking-ul Shanghai al
universităților – este considerat cel mai vechi
și cel mai prestigios clasament internațional
al universităților prin prisma indicatorilor de
excelență folosiți în analiză.

ShanghaiRanking’s
Global
Ranking
of
Academic Subjects 2017 clasifică universitățile
din lume în cinci domenii principale: ştiinţele
naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale
şi ştiinţe sociale, acestora fiindu-le arondate 52
de subdomenii specifice.
Indicatorii de performanță ai acestei clasificări
se bazează pe performanța academică în
cercetarea științifică, pornind de la date
disponibile la nivel internațional din surse ca
Web of Science și InCites (ale Clarivate Analytics),
studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence,
Journal Impact Factor, perioada de referință
fiind 2011-2015 pentru fiecare subdomeniu
evaluat: numărul de publicații ale unei instituții;
Învățământ și cercetare de performanță!
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Conferință de renume în Marketing, la UVT
Specialiști din 19 țări au abordat la Timișoara
subiecte de actualitate în domeniu
62 de profesori și cercetători în domeniul
marketingului, dintre care 47 din străinătate, s-au
reunit la Universitatea de Vest din Timișoara, în
perioada 21-22 septembrie, în cadrul Conferinței
Regionale a Academiei Europene de Marketing.
Au participat profesori din Austria, Cehia,
China, Cipru, Croația, Franța, Germania, Grecia,
India, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda,
Polonia, Serbia, Slovenia, Statele Unite ale
Americii, Ungaria și România. Aceștia au prezentat
rezultatele cercetărilor lor, care contribuie la
conectarea teoriei cu practica de marketing
în vederea creșterii competitivității firmelor
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din țările central- și est-europene. Cele 39 de
lucrări acceptate au fost prezentate în cadrul
următoarelor secțiuni: marketing strategic;
comportamentul consumatorului; marketing
internațional;
managementul
vânzărilor;
social media; comunicări de marketing; etică și
sustenabilitate.
„Organizarea conferinței la Timișoara, la UVT,
confirmă recunoașterea internațională de care
colegii noștri de la Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor se bucură. Evenimentul
nu este unul singular. În ultimii ani, am găzduit
numeroase evenimente științifice de renume,

pe diferite domenii. De altfel, ne bucurăm de
recunoaștere internațională la nivelul întregii
universități. Ea se reflectă și în clasificările
internaționale, unde suntem o prezență
constantă”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr.
Marilen Gabriel Pirtea.
Trei profesori de referință la nivel internațional
în domeniul marketingului au abordat în
plen subiecte de actualitate în domeniul
marketingului. Roland Rust de la Universitatea
din Maryland a prezentat modul în care
Inteligența Artificială va transforma sectorul
serviciilor, Adamantios Diamantopoulos de la
Universitatea din Viena a prezentat impactul
stereotipurilor
asupra
comportamentului
consumatorului, iar Gerrit van Brugen de la
Universitatea Erasmus din Rotterdam a explicat
rolul Academiei Europene de Marketing în
regiune. Menționăm și prezentarea provocărilor
adoptării Internetului Lucrurilor în practica de
business de către Stelian Câmpeanu, directorul
executiv al ETA2U.

În cadrul ceremoniei de primire a participanților
de la Palatul Baroc au fost adresate cuvinte de
bun venit de către primarul Timișoarei, prof.
univ. dr. Nicolae Robu, rectorul Universității de
Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea,
precum și de către directorul Muzeului de Artă,
prof. univ. dr. Victor Neumann.
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activități specifice „Săptămânii de inițiere”.

4.000 de boboci, inițiați în viața studențească
Prima săptămână a noului an academic la
Universitatea de Vest din Timișoara a fost
dedicată în special studenților din anul I, dar și
celor interesați să descopere Universitatea. A
fost o săptămână în care UVT a acordat prioritate
„bobocilor”, organizând un program variat,
care să îi ajute pe aceștia să se acomodeze cu
universitatea, cursurile, noii colegi, cu campusul
și cu orașul în care își vor petrece următorii ani.
În cadrul „Săptămânii de inițiere la UVT”,
desfășurată în perioada 27 septembrie-2
octombrie, instituția a propus, pe lângă activitățile
de socializare între studenți, de cunoaștere a
Universității, de explorare a orașului Timișoara

Învățământ și cercetare de performanță!
62

și de prezentare a programelor de studiu,
numeroase conferințe, workshop-uri, activități
culturale, sociale, teambuilding-uri, concerte,
petreceri, excursii și competiții sportive. Au
avut loc întâlniri cu alumni UVT, prezentări ale
planurilor de învățământ pe specializări, vizite la
companii locale, la instituții publice din Timișoara,
vizite ghidate la Biblioteca Centrală Universitară
„Eugen Todoran”, discuții cu profesioniști din cele
mai variate domenii, proiecții de film, precum
și prezentări pe teme de interes, în funcție de
fiecare facultate. Întreaga Universitate – de la
sălile de curs, amfiteatrele, holul principal și
până la spațiile exterioare adiacente – a găzduit

Și în acest an, programul primei săptămâni a
inclus festivalul „Univibes”, singurul festival de
muzică ce are loc într-o universitate. Aflat la
ediția a doua, Univibes a avut loc în data de 2
octombrie și, timp de 24 de ore, a transformat
Universitatea într-un imens ring de dans, cu 4
scene, live-acts, Dj-sets și good vibes. Pe scenă au
urcat, printre mulți alții, artiști precum Mahmut
Orhan, Mihail, Golan, Roa, The Different Class,
Genmaica Soundsystem etc.
„Ținem foarte mult la această acțiune,
întrucât ne ajută la consolidarea comunității
universitare. Noii studenți ajung să-și cunoască
mai bine colegii, profesorii și instituția în care
își vor petrece unii dintre cei mai frumoși ani
din viață. Le arătăm că acum fac parte dintr-o
familie academică puternică, o comunitate care
pune preț pe membrii săi. Suntem puternici
datorită celor care lucrează, învață, predau și fac
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cercetare aici. Cu toții fac cinste numelui nostru,
iar proaspeții studenți trebuie să știe că pot
contribui, la rândul lor, la tot ceea ce înseamnă
Universitatea de Vest din Timișoara”, a spus
rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel
Pirtea.
Studenții de anul I au avut parte și de un
program de mentorat asigurat de către colegii
lor mai mari, activitate care e menită să îi ajute
să se adapteze mai ușor la schimbările pe care le
presupune viața de student, primind îndrumare
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și consiliere în demersurile lor și problemele pe
care le întâmpină.
Emoția și însuflețirea începerii noului an
academic au caracterizat Festivitatea de
Deschidere a Anului Universitar 2017-2018, pe
care UVT a organizat-o miercuri, 4 octombrie,
de la ora 10:00, în Aula Magna „Ioan Curea”.
Evenimentul a fost onorat de prezența președintei
Croației, E.S. Kolinda Grabar-Kitarović, care a
rostit un mesaj în faţa celor aflați în Aula Magna.
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