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RECTOR,
Acad. Prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP

premierea performanței

Cercetarea știinţifică, într-o universitate de tip 
humboldtian sau, cum se spune în ultima vreme, 
de top, de excelenţă sau de tip World Class, este 
piatra unghiulară sau raţiunea de a fi a acestor 
instituţii. Firește, într-o universitate – ca în orice 
școală – se face în primul rând învăţătură și 
educaţie, dar în alt fel decât în treptele primare 
și secundare. În vreme ce în școlile elementare, 
gimnaziale și liceale li se transmit elevilor cele mai 
importante cunoștinţe acumulate de omenire, 
pentru ca acestea să poată fi duse mai departe și 
utilizate în viaţa matură a celor care se pregătesc 
acolo, în universitate se diseminează nivelul 
cel mai ridicat al acestei experienţe umane, pe 
specialităţi, dar și metodele de a duce acest 
nivel mai departe, de a dezvolta noi cunoștinţe 
și tehnici, de a ajunge la invenţii și inovaţii. 
Profesorii din universităţi, indiferent de gradul 
lor didactic, le transmit studenţilor nu numai 
cunoștinţele de vârf ale domeniului atinse de 
antecesori, ci și propriile lor cercetări, prin care 
acești dascăli s-au validat ca specialiști. Altfel 
spus, profesorii din învăţământul superior au și 
calitatea intrinsecă de cercetători, fac cercetare, 
conduc echipe de cercetare, coordonează 
lucrări de cercetare ale studenţilor lor. Printr-o 
asemenea menire, universităţile acestea sunt 
prezenţe indispensabile în viaţa comunităţilor, 
pentru că oferă specialiști de cel mai înalt nivel, 
în acord cu exigenţele progresului din fiecare 
domeniu al cunoașterii. De aceea, universitatea 
de cercetare – deși se adaptează permanent 
cerinţelor pieţei forţei de muncă – nu are 
calitatea de „școală profesională”, producătoare 
de „meseriași” buni pentru „producţie”, pentru 
orice ocupaţie practică de moment, pretinsă 
de instituţii. Universităţile de vârf pregătesc 
specialiști capabili să împingă domeniul fiecăruia 
mai departe, să poată inova, să fie gata de 
descoperiri. Prin urmare, nicio menire importantă 

a pregătirii din universitate nu se poate efectua 
fără cercetare. Universitatea este o comunitate 
a profesorilor și studenţilor, iar aceste două 
entităţi conlucrează, se află în comuniune și în 
armonie. Este drept că cercetarea studenţească 
se poate face mai ales la nivelele superioare, de 
tip master și, mai ales, de tip doctoral, dar ideea 
de cercetare trebuie să fie o constantă pe întreg 
parcursul studiilor.

Premierea periodică a rezultatelor în 
cercetare și în educaţie se cuvine să intre în viaţa 
noastră cotidiană. Premierea înseamnă, pe de o 
parte, recunoașterea performanţei și, pe de altă 
parte, stimularea protagoniștilor, încurajarea lor, 
popularizarea lor. Recunoașterea performanţei 
ridică statutul social al cercetătorului, îi conferă 
un loc apreciat în comunitate. Stimularea se 
face prin diplome și alte însemne, dar nu trebuie 
să se oprească aici. Toate tipurile de cercetare 
presupun cheltuieli și consumuri considerabile, 
de la aparatura din laboratoare până la energie, 
timp, deplasări etc. Este drept că cercetătorii 
excepţionali câștigă granturi europene și 
naţionale, prin care își pot finanţa parţial munca, 
dar acestea nu sunt de ajuns. Universităţile de 
tip World Class au sau trebuie să aibă resurse 
proprii, ca în Statele Unite și în alte câteva 
ţări, sau susţinere majoră din partea bugetului 
de stat, așa cum se întâmplă, de exemplu, în 
majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. 
La noi, de regulă, nu se întâmplă nici una, nici 
alta, adică universităţile noastre nu au mari 
„averi”, dobândite prin donaţiile unor alumni 
ajunși miliardari sau prin taxele mari plătite de 
studenţii bogaţi și nici nu sunt susţinute în efortul 
lor de cercetare de către bugetul de stat (decât 
în proporţie infimă). Și, totuși, există și rezită! 
Cât timp și cum, asta este mai greu de spus. 
De aceea, performanţa universităţilor noastre 
din Consorţiu – Ubb, Ub, UAIC, UVT, ASE – și a 
altor câtorva instituţii similare de a fi prezente 
în clasamentele internaţionale (în faimoasele 
ranking-uri), pe poziţii bune și foarte bune, este 
surprinzătoare. Nu este la îndemâna oricui ca, 
în condiţiile subfinanţării despre care vorbeam, 

să ne situăm în primele 2-3% din cele aproape 
30.000 de universităţi acreditate din lume! 
Firește, am putea și mai mult, dacă guvernanţii 
ar înţelege că sistemul colectivist este păgubos, 
că nu pot fiinţa – la nivelul României – aproape 
50 de universităţi de stat (tratate la fel), că cel 
care dă mult în cercetarea și instruirea de prim 
rang trebuie să și primească mulţi bani de la 
buget etc.

Cu toate aceste condiţii vitrege, Ubb a 
premiat și în acest final de an, în 18 decembrie, 
în cadru festiv, excelenţa din instituţia noastră. 
Iar rezultatele bune s-au obţinut prin stimularea 
celor foarte buni, de la nivelul studenţilor, 
organizaţi într-un colegiu de performanţă, la cel 
al tinerilor cercetători, ajutaţi cu burse proprii, 
la cel al seniorilor, încadraţi în institute și centre 
de prim rang. 

„Să ne bucurăm, așadar” (Gaudeamus igitur), 
pe fondul tristeţii noastre, cu speranţa unor 
vremuri mai bune! 

Cluj-Napoca, 
20 decembrie 2017 Acad. Ioan-Aurel Pop
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uNIVErsITaTEa
BaBeș-Bolyai din ClUj-napoCa
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UBB, pe prima poziţie în metarankingul universitar 2017

Universitatea babeș-bolyai ocupă prima 
poziţie în clasamentul global al universităţilor 
din România – Metaranking universitar 2017, 
clasament care stabilește ierarhia universităţilor 
din România în funcţie de rezultatele combinării 
performanţelor lor individuale din clasamentele 
academice internaţionale ale universităţilor.

Metarankingul Universitar 2017 utilizează 
metodologia propusă de membrii High Level 
Experts Group, numiţi în 2016 de Ministrul 
Educaţiei Naţionale și Cercetării și, potrivit 
Raportului final, doar 23 dintre cele 92 de 
universităţi incluse în clasament (55 publice și 37 
private) au prezenţă și vizibilitate internaţională.

Potrivit clasamentului global, prima poziţie 
în Metarankingul aferent anului 2017 este 
ocupată de Universitatea babeș-bolyai, urmată 
de Universitatea din bucurești și Universitatea 
Politehnică din bucurești, ambele pe poziţia a 
2-a, respectiv de Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din Iași, pe poziţia a 3-a.

În ceea ce privește vizibilitatea și prezenţa 
în clasamentele internaţionale a primelor 
trei universităţi din Metarankingul 2017, Ubb 
și-a crescut punctajul cu un punct faţă de 
Metarankingul aferent anului 2016, păstrându-
și prima poziţie la nivel naţional, Universitatea 
din bucurești a rămas la același nivel, iar 
Universitatea Politehnică din bucurești a crescut 
cu două puncte.

Potrivit raportului, „universităţile din 
Consorţiul Universitaria constituie cel mai 
vizibil grup academic de universităţi românești 

în aria internaţională a mediului academic (38 
de puncte din totalul de 90 de puncte obţinute 
de universităţile românești): Ubb (14 puncte), 
Ub (10), UAIC (7) și UVT (5). Ubb, Ub și UAIC 
se diferenţiază mai clar faţă de celelalte 23 de 
universităţi incluse în Metarankingul Universitar 
2017, cu un impact mai mare în aria academică 
internaţională”.

Raportul cu privire la rezultatele 
Metarankingului universitar 2017 mai precizează 
faptul că punctajul celor cinci universităţi 
din Consorţiul Universitaria reprezintă 42% 
din punctajul total obţinut de universităţile 
românești în clasamentele internaţionale ale 
universităţilor.

„UBB este din nou prima universitate din țară 
în Metarankingul Universitar 2017, păstrându-și 
poziția ocupată anul trecut în liga universităților 
românești de prestigiu! Sper să reușim și în 
viitor să ne menținem cel puțin între primele 
trei universități ale țării și să ne continuăm 
ascensiunea în unele dintre clasamentele 
academice internaționale”, afirmă prof. univ. dr. 
Daniel David, prorectorul Ubb responsabil de 
cercetare, competitivitate-excelenţă și publicaţii 
știinţifice.

Raportul complet asupra Exerciţiului Naţional 
de Metaranking Universitar-2017 poate fi 
consultat la adresa:  http://ad-astra.ro/wp-
content/uploads/2017/12/Metarankingul-
Universitar-2017-Raport-David-et-al.-1.pdf
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premii pentru excelenţă, oferite la UBB

Un număr de 47 de membri ai echipei 
Universităţii babeș-bolyai au primit luni, 18 
decembrie 2017, premii pentru excelenţa în 
activitatea desfășurată în acest an.

Premiile au fost acordate pentru excelenţa în 
activitatea didactică, excelenţa în cercetarea 
știinţifică, dar și în domenii care ţin de vizibilitatea 
internaţională a Universităţii babeș-bolyai.

„Premiile pe care le acordăm acum sunt 
o recunoaştere a performanţei pe care 
cercetătorii noştri au reuşit să o atingă, iar 
ele ne obligă pentru viitor. Suntem prima 
universitate care a reuşit să gândească un 
mecanism de natură să le ofere cercetătorilor 
posibilitatea de a se concentra cu adevărat pe 
activitatea de cercetare, stabilindu-le acestora 
norma didactică minimă, evident, în limitele 

stabilite de legislaţia românească”, a afirmat 
rectorul Ubb, acad. Ioan-Aurel Pop.

„Cercetarea este o componentă esenţială 
a Universităţii noastre, aşa că ea trebuie 
să fie recunoscută şi apreciată. Suntem o 
Universitate care oferă mult mai mult decât un 
simplu act educativ, fie el şi de excelenţă. UBB 
oferă nu doar educaţie, ci cunoaştere, oferă 
servicii către comunitate bazate pe cercetare, 
pe inovare, formează oameni inovatori şi activi 
social, iar toate acestea au la bază activitatea 
de cercetare la cele mai înalte standarde”, a 
precizat prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul 
Ubb responsabil de cercetare, competitivitate-
excelenţă și publicaţii știinţifice.

La ceremonia de premiere organizată în Aula 
Magna a Universităţii babeș-bolyai au participat 
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Facultatea Premiu Anual de Excelenţă în 
Cercetarea Știinţifică Premiu Anual de Excelenţă Didactică

1
Facultatea de 
Matematică și 
Informatică

Prof. dr. Marian MUREȘAN
profesor emerit Conf. dr. SOOS Anna

2 Facultatea de Fizică Conf. dr. habil. Lucian bAIA Lect. dr. SÁRKÖZI Susana

3 Facultatea de Chimie și 
Inginerie Chimică Prof. dr. ing. Tiberiu FRENȚIU

Colectivul de autori ai cărții “Advanced Process 
Engineering Control”:
Prof. univ. dr. ing. Vasile Mircea CRISTEA
Conf. univ. dr. ing. Alexandra Ana CSAVDARI
 ing. SZILAGYI botond i
prof. emerit dr. ing. Paul Șerban AGACHI

4 Facultatea de biologie și 
Geologie Conf. dr. Ioan TANȚĂU Șef lucr. dr. Jakab ENDRE

5 Facultatea de Geografie Conf. dr. Oana Ramona ILOVAN Șef lucr. dr. Răzvan Horaţiu bĂTINAȘ

6 Facultatea de Știinţa și 
Ingineria Mediului

Lect. dr. ing. Nicolae AJTAI (cu accent 
pe contribuţia de tip administrativ: 
granturi/reţele internaţionale, etc.)

Conf. dr. Nicoleta bRIȘAN

7 Facultatea de Drept Prof. dr. loana VASIU Prof. dr. FLORIAN Emese

8 Facultatea de Litere Conf. dr. habil. Adrian CHIRCU Conf. dr. KÁDÁR Edit

9 Facultatea de Istorie și 
Filosofie Prof. dr. Alexander bAUMGARTEN Prof. dr. Radu ARDEVAN

10 Facultatea de Sociologie 
și Asistenţă Socială Lect. dr. PÉTER László Lect. dr. Florin FAJE

11 Facultatea de Psihologie 
și Știinţe ale Educaţiei Conf. dr. Ioana Alina Cristea Lect. dr. Dana JUCAN

12
Facultatea de Știinţe 
Economice și Gestiunea 
Afacerilor

Prof. dr. Alexandru KRISTALY Lect. dr. Maria-Luiza SOUCA

13 Facultatea de Studii 
Europene Lect. dr. Martin bRUSIS Conf. dr. Nicoleta Dorina RACOLŢA-PAINA

14 Facultatea de business Conf. dr. Crina PETRESCU Lect. dr. Monica Maria COROȘ

15
Facultatea de Știinţe 
Politice, Administrative 
și ale Comunicării

Prof. dr. Dacian DRAGOȘ Conf. dr. Ioana IANCU

16 Facultatea de Educaţie 
Fizică și Sport

Prof. dr. Emilia Florina GROSU 
(cu accent pe contribuţia de tip 
administrativ: programe/direcţii de 
cercetare)

Lect. dr. Alexandru Andrei  GHERMAN

17 Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Pr. Conf. dr. Cristian SONEA Lect. dr. Claudia Cosmina TRIF

18 Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică Conf. dr. Alexandru bUZALIC Lect. dr. Simona-Ștefana ZETEA

19 Facultatea de Teologie 
Reformată Conf. dr. LUKÁCS Olga Lect. dr. MIKLÓS Noémi

20 Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică Conf. dr. MÓZES Nóda Lect. dr. SZAbOLCS Orbán

21 Facultatea de Teatru și 
Televiziune Lect. dr. Claudiu TURCUȘ Lect. dr. PALOCSAY Kisó Kata

22
Nominalizare 
cercetători – Consiliul 
Știinţific

Dr. Ana-Maria CRĂCIUN (GĂbUDEAN) 
(domeniul ştiinţe ale naturii/exacte/
inginereşti)

Dr. Luminiţa DUMĂNESCU (domeniul 
ştiinţe sociale şi umaniste)

*rectoratul UBB, cu avizul Consiliului științific, acordă două premii speciale:
• Premiu Special pentru întreaga activitate:
Domnului prof. dr. Ioan POP, Profesor Emerit al Facultății de matematică şi informatică. Profesorul 

Ioan Pop are o foarte bogată activitate de cercetare științifică în matematică, fiind nominalizat de 
mai multe ori de către Thomson-Reuters ca Highly Cited Researcher.

• Premiu Special Post-mortem pentru întreaga activitate ştiinţifică la UBB, 
Colegului nostru conf. dr. Răzvan PETRUȘEL, Facultatea de științe economice şi Gestiunea afacerilor.

*rectoratul UBB, la propunerea Centrului de Cooperări internaționale, cu avizul Consiliul științific 
al UBB, acordă două premii pentru internaționalizare  pe anul 2017 :

• Prof. dr. Delia bALAbAN, Facultatea de studii politice, administrative şi ale Comunicării
• Conf. dr. Ionuţ Alin NISTOR, Facultatea de Business.

reprezentanţii Rectoratului și ai Senatului 
Universităţii babeș-bolyai, decanii facultăţilor 
din Ubb și cadre didactice.

Acordarea premiilor pentru excelenţă a devenit 
o tradiţie a Universităţii babeș-bolyai, înscriindu-
se în încercarea de susţinere cât mai intense 

a excelenţei în tot ceea ce comunitatea Ubb 
întreprinde, fie că este vorba despre domeniul 
didactic, cel al cercetării sau oricare alt domeniu 
pe care Ubb îl abordează. 

Mai multe informaţii, precum și lista completă a 
persoanelor premiate pot fi consultate accesând 
link-ul http://cercetare.ubbcluj.ro/ro/premii-si-
distinctii/.
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decembrie cu linişte şi căldură la UBB
Luna decembrie a stat, la Universitatea babeș-

bolyai din Cluj-Napoca, încă de la început 
sub semnul sărbătorilor de iarnă, al spiritului 
Crăciunului, al bunătăţii și al liniștii.

Peste 700 de persoane au participat marţi, 
12 decembrie 2017, la Concertul Simfonic 
Extraordinar oferit de conducerea Universităţii 
babeș-bolyai și susţinut de Corul și Orchestra 
Simfonică ale Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

„Ca în fiecare an ne-am dorit să le oferim 
colaboratorilor şi partenerilor noştri un 
moment deosebit, iar implicarea artiştilor de 
la Filarmonica de Stat Transilvania a făcut 
ca seara să fie una cu adevărat de excepţie”, 
afirmă rectorul Ubb, acad. Ioan-Aurel Pop.

Devenit deja o tradiţie a sărbătorilor de iarnă 
la Ubb, concertul este o iniţiativă a Rectoratului 
și Senatului Universităţii babeș-bolyai.
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Nici Moș Crăciun nu s-a lăsat așteptat prea mult 
și a sosit joi, 14 decembrie, spre încântarea copiilor 
prezenţi la Sărbătoarea bradului de Crăciun, 
eveniment care a avut loc în sala Auditorium 
Maximum.

Studenţii Facultăţii de Teatru și Televiziune le-au 
oferit participanţilor o mică scenetă cu tematică de 
Crăciun, iar Ansambul Mugurelul a încântat audienţa 
cu un concert de colinde tradiţionale

Pentru că Universitatea babeș-bolyai este cu 
adevărat implicată în comunitate, am avut parte 
și de manifestarea deplină a bunătăţii studenţilor 
noștri, care au organizat campanii în cadrul cărora 

s-au străduit să aducă, în prag de sărbători, un 
zâmbet în sufletele celor mai puţin favorizaţi.

Zâmbete și căldură în suflet ne-au adus și 
colindătorii care, în spiritul tradiţiei românești, ne-
au trecut pragul.
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Universitatea din BUCUrești
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ruinele academiei domneşti  de la ,,sf. sava” (1694), 
descoperite în curtea Universității din Bucureşti

Săpăturile arheologice desfășurate în ultima 
perioadă în curtea clădirii Universităţii din bucurești 
(bulevardul Regina Elisabeta), imobil înscris în lista 
monumentelor istorice de importanţă naţională, 
au scos la lumină mai multe rămășiţe ale fostei 
Academii Domnești de la ,,Sf. Sava”. 

Arheologii de la Muzeul Municipiului bucurești 
și de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
implicaţi în săpăturile din curtea Universităţii 
din bucurești, asistaţi de cadrele didactice de 
specialitate de la Facultatea de Istorie, au descoperit 

ziduri vechi de peste 300 de ani, care au aparţinut 
vechii Academii Domnești de la ,,Sf. Sava”. Aceasta 
este prima școală de învăţământ superior din Țara 
Românească, înfiinţată de Constantin brâncoveanu 
la 1694. 

Totodată, specialiștii au descoperit ziduri ale vechii 
clădiri a Universităţii din bucurești, înfiinţată de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 1864 și construită 
sub îndrumarea arhitectului Alexandru Orăscu. 
Ruinele vechii Universităţi, dezvăluite acum, sunt 
rezultatul afectării clădirii de bombardamentele 

din al Doilea Război Mondial, care au determinat 
demolarea unei părţi a imobilului în anii ’50 ai 
secolului trecut. 

Descoperirile din curtea interioară a Universităţii 
din bucurești se integrează în cadrul mai larg al 
cercetărilor arheologice efectuate de Muzeul 
Municipiului bucureşti și Institutul de Arheologie 
,,Vasile Pârvan” începând cu anul 2011 pe locul 
unde astăzi se găsește parcarea subterană din 
Piaţa Universităţii. Săpăturile au scos atunci la 
lumină ruinele Ansamblului Mănăstiresc ,,Sfântul 
Sava”, compus din biserica ,,Sf. Sava”, ctitorită de 
Constantin brâncoveanu la 1709, dar și o parte din 
clădirile adiacente Academiei Domnești. 

Înfiinţarea Universităţii din bucurești în anul 
1864 a reprezentat finalizarea unei aspiraţii către 
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învăţământul românesc de nivel superior, care își 
are rădăcinile încă din secolul al XVII-lea. 

Astfel, putem spune că, în plan simbolic, 
Universitatea din bucurești își are rădăcinile pe 
fundamentul Academiei Domnești de la ,,Sfântul 

Sava”. Mai mult decât atât, însă, prin spiritul său 
vizionar, Universitatea din bucurești a reprezentat 
pentru învăţământul superior din spaţiul românesc 
un autentic nou început.
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Centrul de Cercetare a totalitarismelor „Hannah arendt”, înființat la 
Universitatea din Bucureşti

Un nou centru de cercetare știinţifică se deschide 
la Universitatea din bucurești. Este vorba despre 
Centrul de Cercetare a Totalitarismelor „Hannah 
Arendt”, care își va desfășura activitatea sub 
coordonarea profesorului Vladimir Tismăneanu 
de la Universitatea Maryland din Statele Unite 
ale Americii. Decizia aparţine Consiliului de 
Administraţie al Universităţii din bucurești. 

Centrul își propune să studieze natura, metodele 
și consecinţele ideologiilor, mișcărilor și revoluţiilor 
totalitare din secolul XX, precum și resurecţia 
autoritarismelor populiste în secolul XXI. 

Centrul „Hannah Arendt” va avea un consiliu 
știinţific format din personalităţi intelectuale 

din ţară și din străinătate. Încă de la bun început, 
centrul urmărește să colaboreze cu instituţii 
similare din Austria, Elveţia, Franţa, Germania, 
Polonia, Republica Cehă, Statele Unite ale Americii 
și Ungaria. De altfel, viziunea acestuia este inspirată 
de gânditori precum Hannah Arendt (de unde și 
numele instituţiei), Raymond Aron, Isaiah berlin, 
Robert Conquest, Tony Judt, Leszek Kolakowski și 
Monica Lovinescu. 

În primul an de funcţionare, care coincide cu 
bicentenarul Marx (mai 2018), Centrul înfiinţat la 
Universitatea din bucurești va organiza o conferinţă 
cu tema „Destinul marxismului în Europa de Est și 
Centrală: De la leninism la post-marxism”, urmând 

ca centrul să editeze, pornind de la prezentările 
susţinute în cadrul conferinţei, un volum în limba 
engleză. Centrul va publica anual un Caiet de 
cercetare, în care vor fi publicate articole și recenzii, 
în limba engleză, referitoare la cele mai dezbătute 
subiecte din acest domeniu.  

Prin activitatea sa știinţifică și publicistică, 
Centrul „Hannah Arendt” se adresează tuturor 
celor interesaţi de vicisitudinile și transfigurările 
politicului în era furtunilor ideologice. 

„Acest centru are o dublă menire: e vorba 
de aceea cognitivă, a cercetării comparative a 
fenomenului totalitar, în variile sale ipostaze, dar 
și de una normativă, deci de explorare a riscurilor 
de recrudescenţă totalitară în lumea de azi. Cu alte 
cuvinte, ne vom ocupa nu doar de ieri, ci și de azi, 
privind cu luciditate spre mâine. Ceea ce vedem 
în ţară și în lume pare a fi un nou val autoritar, 
primordialist, în unele cazuri neo-tribalist. O hidră 

populistă cu nenumărate capete care ameninţă 
proiectul UE și stabilitatea globală. Renasc, sub ochii 
noștri, acele mișcări pe care Umberto Eco le așeza 
sub semnul fascismului etern. Pe scurt, ne întâlnim 
cu mai mult sau mai puţin noi fundamentalisme, 
iar un asemenea centru poate fi un loc ideal pentru 
analize pătrunzătoare și originale ale cauzelor 
unor asemenea direcţii anti-democratice, iliberale, 
xenofobe, ostile tradiţiei și moștenirii Luminilor. Mă 
gândesc la un colocviu internaţional exact pe această 
temă: Cine sunt adversarii Luminilor în lumea de 
azi?”, declară Vladimir Tismăneanu, coordonatorul 
Centrului de Cercetare a Totalitarismelor „Hannah 
Arendt”. 

Înfiinţarea Centrului de Cercetare a 
Totalitarismelor „Hannah Arendt” la Universitatea 
din bucurești reprezintă un moment fast și extrem 
de promiţător în evoluţia știinţelor umaniste din 
România și din întreaga lume post-comunistă.
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Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului, câştigător a două trofee la 
Gala ariilor protejate

Cea de-a treia ediţie a Galei Ariilor Protejate, 
desfășurată în Poiana brașov și organizată de 
Propark – Fundaţia pentru Arii Protejate, a adus 
o nouă recunoaștere echipei, voluntarilor și 
partenerilor pentru calitatea și originalitatea 
proiectelor derulate pe teritoriul Geoparcului 
Dinozaurilor Țara Haţegului – Geoparc Internaţional 
UNESCO administrat de Universitatea din bucurești. 

Două dintre proiectele derulate în acest an 

în Geoparc au primit recunoașterea juriului de 
specialitate. Geoparcul a fost de altfel singura 
organizaţie care a obţinut două dintre cele șase 
premii acordate la secţiunile din cadrul Galei. 

Proiectul ,,Destinaţia Ecoturistică Țara Haţegului – 
Retezat” a fost considerat cel mai bun la secţiunea 
Dezvoltarea Ecoturismului. Proiectul prezentat în 
competiţie s-a axat pe contribuţia Geoparcului în 
realizarea Destinaţiei Ecoturistice Țara Haţegului 

– Retezat, una dintre cele patru ecodestinaţii din 
România recunoscute în mod oficial de Ministerul 
Turismului. Crearea acestei destinaţii este rezultatul 
unui parteneriat gestionat de Asociaţia de 
Turism Retezat și derulat împreună cu Geoparcul 
Dinozaurilor Țara Haţegului, Parcul Naţional 
Retezat, cu sprijinul unor parteneri publici și privaţi.  

Cel de-al doilea proiect care a obţinut recunoaștere 
în cadrul Galei a fost „Călătoria lui Andi Andezit prin 
arii naturale protejate și geoparcuri internaţionale”, 
premiat la secţiunea promovarea ariei protejate. 
Proiectul a fost derulat de Geoparc și Asociaţia Drag 
de Haţeg și a urmărit promovarea sitului UNESCO 
Geoparcul Dinozaurilor Țara Haţegului administrat 
de Universitatea din bucurești, atât în ţară, cât și în 
străinătate. Mascota Andi Andezit a vizitat până în 
prezent 30 de teritorii de pe cinci continente, dar și 
destinaţiile de ecoturism din România, cu scopul de 
a face cunoscută tuturor povestea Geoparcului cu 
valorile sale unice la nivel mondial. De asemenea, 
o parte dintre poveștile teritoriilor naţionale și 
internaţionale vizitate de simpatica mascotă au 
fost prezentate publicului, în Țara Haţegului, la cea 
de-a doua ediţie a evenimentului Ziua Vulcanilor, 
desfășurat vara aceasta pe 24 august.   

Tot în cadrul Galei a avut loc și prima ediţie a 
concursului „Rangerul «Jos Pălăria»”, organizat de 
Asociaţia Rangerilor din România. Rangerul bogdan 
Aurelian Danciu, reprezentând Administraţia 
Parcului Naţional Retezat, a obţinut locul al III-lea în 
cadrul competiţiei, adăugând o nouă recunoaștere 
pentru zona Țara Haţegului – Retezat. Concursul 
a constat în parcurgerea unor probe teoretice 

(interpretare, identificarea unor specii de floră și 
faună), precum și a unei probe practice de orientare 
în teren. 

Cea de-a treia ediţie a Galei ariilor protejate a 
reprezentat totodată și o oportunitate pentru 
discuţii și ateliere pe tema definirii unei strategii 
naţionale a ariilor protejate. Reprezentanţi 
implicaţi direct în managementul ariilor protejate 
au dezbătut diverse aspecte pe această temă, dar 
și modalităţi prin care companii și agenţi economici 
se pot implica activ în conservarea naturii. 

Mai multe informaţii despre Geoparcul 
Dinozaurilor Țara Haţegului pot fi accesate pe site-
ul www.hateggeopparc.ro.
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start al campaniei #WeAreNATO la Universitatea din Bucureşti

În prezenţa ministrului de externe Teodor 
MELEȘCANU, a generalului Nicolae CIUCĂ, 
șeful Statului Major General, a prof. univ. dr. 
Mircea DUMITRU, rectorul Universităţii din 
bucurești și a conf. univ. dr. Sorin COSTREIE, 
prorector al Universităţii din bucurești, a 
fost lansată campania de informare publică 
#WeAreNATO. Evenimentul de lansare a avut loc 
în Sala „Constantin Stoicescu” a Universităţii din 
bucurești, pe 8 decembrie 2017.

„Am plăcerea de a fi alături de dumneavoastră 
și vreau în același timp să mulţumesc domnului 
rector Mircea DUMITRU că a acceptat să ne 

găzduiască și să faciliteze această interacţiune cu 
studenţii. Dincolo de faptul că Universitatea din 
bucurești este unul dintre cele mai importante 
centre academice, ea rămâne în același timp și 
un promotor activ al valorilor euro-atlantice, 
ceea ce este demn de semnalat. Vă felicit și 
pe dumneavoastră, dragi studenţi și studente, 
pentru că v-aţi rupt din timpul liber sau din 
timpul de studiu și aţi manifestat interes faţă de 
eveniment. Sperăm ca această prezenţă să fie 
un bun început pentru campania de informare 
publică #WeAreNATO”, a punctat, la deschiderea 
evenimentului, domnul Teodor Meleșcanu, 

ministrul de externe al României. 
Evenimentul a fost moderat chiar de co-

managerii campaniei, Mirela Grecu, directorul 
Direcţiei Diplomaţie Publică, Culturală și 
Știinţifică a Ministerului Afacerilor Externe și 
domnul colonel Constantin Spânu, directorul 
Direcţiei Informare și Relaţii Publice al 
Ministerului Apărării Naţionale.

„Campania de informare publică #WeAreNATO 
pe care o lansăm astăzi în România este prima 
dintr-un pachet de trei campanii succesive cu 
desfășurare multi-anuală pe care NATO le va 
desfășura în anii următori. Tema acestei campanii 
este apărarea și securitatea. #WeAreNATO a 
debutat în luna mai 2017 la cartierul general 
al NATO de la bruxelles, mesajul principal al 
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campaniei fiind cel care definește fundamentul 
alianţei – «Împreună suntem mai puternici, 
#WeAreNATO»”, a remarcat col. Constantin 
Spânu, directorul Direcţiei Informare și Relaţii 
Publice al Ministerului Apărării Naţionale.

Lansarea #WeAreNATO la Universitatea din 
bucurești, un privilegiu

Lansată la iniţiativa Ministerului Afacerilor 
Externe, a Ministerului Apărării Naţionale și a 
Ministerului Educaţiei Naţionale, noua campanie, 
derulată sub deviza #WeAreNATO, își propune 
să îmbunătăţească nivelul de cunoaștere a 
problematicii NATO și consolidarea imaginii 
organizaţiei în rândurile publicului român, 
mai ales în rândul grupurilor de tineri. Astfel, 
iniţiatorii campaniei vor organiza, atât în 2018, 
cât și în anii următori, mai multe întâlniri între 
elevii și studenţii din România și militari români 

și militari străini aflaţi în misiune în ţara noastră, 
considerând că interacţiunea directă a celor 
două grupuri va facilita explicarea semnificaţiei 
NATO și a modului în care aliaţii acţionează, 
se antrenează sau se perfecţionează, în cadrul 
exerciţiilor conduse de NATO. 

Prezent la debutul campaniei #WeAreNATO, 
generalul Nicolae Ciucă, șeful Statului Major 
General, a considerat că noua campanie este o 
oportunitate importantă pentru NATO, pentru 
că dă ocazia tinerilor de a afla ceea ce reprezintă, 
de fapt, Organizaţia Atlanticului de Nord și rolul 
pe care România îl are în cadrul NATO: „Noi nu 
suntem numai consumatori de securitate, noi 
suntem provideri de securitate. Practic, alianţa 
poate răspunde asupra oricărui atac asupra 
oricărui stat din NATO. Aceasta este dovada că 
suntem «Toţi pentru unul și unul pentru toţi»”.

„Mă bucură faptul că Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Apărării Naţionale și 

Ministerul Educaţiei Naţionale au ales să 
lanseze această campanie la Universitatea din 
bucurești. Aceasta nu este numai o oportunitate 
pentru studenţii noștri, ci și o reconfirmare 
a rolului și a reputaţiei comunităţii noastre 
academice. Aș adăuga, astfel, dacă-mi permiteţi, 
la acest îndemn foarte frumos #WeAreNATO, 
#WeAreUniversityOfbucharest”, a remarcat prof. 
univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii 
din bucureșţi. 

Pe de altă parte, conf. univ. dr. Sorin Costreie, 
prorector al Universităţii din bucurești, a subliniat 
importanţa implicării studenţilor în activităţi 
extrașcolare, dar și faptul că Universitatea din 

bucurești își manifestă angajamentul ferm pentru 
valorile și principiile Alianţei Nord-Atlantice și 
ale Uniunii Europene. De altfel, evenimentul a 
reunit înalte oficialităţi, cadre militare, cadre 
didactice și studenţi deopotrivă. Au fost prezenţi 
militari din Canada, Germania, Polonia, Spania și 
Statele Unite ale Americii.

Odată cu evenimentul de lansare al campaniei 
#WeAreNATO a fost lansat și spotul oficial de 
promovare. Mai multe informaţii despe noua 
campanie de informare lansată la iniţiativa 
Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului 
Apărării Naţionale și a Ministerului Educaţiei 
Naţionale pot fi accesate pe www.nato.int.
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aCaDEmIa DE sTuDII ECONOmICE 
din BUCUrești
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ase încheie anul 2017 pe cel mai bun loc dintre universitățile 
româneşti în top shanghai 2017

La bilanţ de 2017, Academia de Studii 
Economice din bucurești a reușit performanţe 
remarcabile în ceea ce privește poziţionarea sa 
pe locuri foarte bune în clasamentele mondiale 
de prestigiu, realizate pe baza unor criterii de 
performanţă riguroase, acest lucru certificând 
încă o dată statutul său de lider al învăţământului 
superior economic din ţară, recunoscut pentru 
calitatea procesului educaţional.

Astfel, ASE ocupă cea mai bună poziţie între 
universităţile românești prezente în Top Shanghai 
2017 – Shanghai Ranking’s Global Ranking of 
Academic Subjects 2017, clasamentul universitar 
cu cea mai bună reputaţie din lume. ASE ocupă 
locul 151-200 în domeniul de specialitate Știinţe 
Economice, în care sunt incluse 300 de instituţii 
de învăţământ superior din întreaga lume. Pe 
primele trei locuri în acest domeniu se află 
universităţile americane University of Chicago, 
Harvard University și University of California, 
berkeley. ASE ocupă un loc meritoriu înaintea 
unor universităţi de prestigiu precum HEC Paris, 
University of Illinois at Chicago, University of 
Leicester etc. 

Clasamentul Shanghai Ranking’s Global 
Ranking of Academic Subjects 2017 ia în calcul 
peste 4.000 de universităţi din întreaga lume și 52 
de subdomenii din cadrul următoarelor domenii 
fundamentale: știinţele naturii, inginerie, 

știinţele vieţii, știinţe medicale și știinţe sociale. 
Criteriile luate în considerare sunt: numărul de 

Foto: ase în top shanghai 2017

publicaţii în domeniul de specialitate, impactul 
citărilor în baza de date InCites ale publicaţiilor din 
domeniul de specialitate, ponderea publicaţiilor 
scrise în colaborare cu autori internaţionali, 
numărul articolelor publicate în jurnale de top 
din domeniul de specialitate, numărul cadrelor 

didactice câștigătoare ale unui premiu de 
prestigiu în domeniul de specialitate. 

ASE este universitatea cu cea mai bună 
reputaţie în rândul angajatorilor din România, 
conform unui alt clasament de prestigiu – QS 
World University Rankings 2018, care arată 
că ASE își păstrează poziţia în top 301-350 din 
lume în subdomeniul Economie și Econometrie, 
fiind pe locul întâi între universităţile românești 
prezente în această categorie. În același 
clasament, ASE este a doua universitate din 
România la două criterii: numărul de cadre 
didactice internaţionale și impactul comunicării 
instituţionale online. QS World University 
Rankings este un clasament anual, care ia în calcul 
următoarele criterii de clasificare: reputaţia 
academică, reputaţia în rândul angajatorilor, 
numărul de cadre didactice raportat la numărul 
de studenţi, cadrele didactice cu doctorat, 
citările internaţionale ale publicaţiilor membrilor 
comunităţii universitare, numărul de lucrări 
raportat la numărul de cadre didactice, numărul 
de cadre didactice internaţionale, numărul de 
studenţi internaţionali, impactul instituţiei în 
mediul online. 

Recunoașterea dovedită de aceste clasamente 
confirmă poziţia de lider al învăţământului 
economic din România și de universitate de 
top la nivel internaţional a Academiei de Studii 
Economice din bucurești – un bilanţ pozitiv 
pentru anul 2017 și un angajament pentru anul 
2018, în care universitatea sărbătorește 105 ani 
de la înfiinţare.
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Întâlnirea semestrială dintre conducerea ase şi studenți
În luna decembrie a.c., conducerea ASE a 

desfășurat tradiţionala întâlnire semestrială de 
lucru cu studenţii și cadrele didactice. Cu această 
ocazie, s-a discutat despre principalele aspecte 
de natură academică și socială ale activităţii 
studenţilor și au fost analizate propunerile 
și recomandările celor prezenţi privind 
optimizarea activităţii în folosul comunităţii 
universitare a ASE. Membrii biroului Consiliului 
de Administraţie au dialogat cu cei prezenţi 

despre procesul de învăţământ, facilităţi 
studenţești, activitatea didactică, practica de 
specialitate, examenul de finalizare a studiilor, 
burse, tabere, cămine și diverse aspecte tehnico-
administrative. Întâlnirea se înscrie în seria 
demersurilor iniţiate constant de conducerea 
ASE în vederea menţinerii unui climat propice 
desfășurării activităţilor educative și de cercetare 
și a eficientizării permanente a acestora.

Foto: discuții cu studenții ase, la întâlnirea semestrială cu reprezentanții conducerii ase
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sărbători de iarnă în ase
În luna decembrie a.c., perioadă specială în 

care cu toţii ne dorim să fim mai buni, să dăruim 
și să fim aproape de cei cu care soarta nu a fost 
darnică, ASE a organizat o serie de manifestări 
deosebite și de momente artistice specifice 
atmosferei de Crăciun, care i-au bucurat pe 
membrii comunităţii academice și pe invitaţii 
acestora. Toate clădirile ASE au fost împodobite 
cu brazi de Crăciun la iniţiativa Consiliului de 
Administraţie al ASE.

Pe 10 decembrie a.c., Academia SpEranţei, 
împreună cu Sindicatul Studenţilor din 

Cibernetică, a organizat Campionatul de Fotbal 
„Academia SpEranţei”, derulat în Complexul 
Sportiv Agronomie. Toate meciurile au avut o 
cauză nobilă, oferind participanţilor șansa de a 
face o faptă bună și de a-și arăta în același timp 
calităţile de jucător. 

În perioada 11-12 decembrie a.c., Uniunea 
Studenţilor Academiei de Studii Economice din 
bucurești (USASE) a organizat o campanie de 
strângere de fonduri și un târg umanitar intitulat 
„Luminează suflete, tu și USASE”, studenţii 
dovedindu-și calităţile artistice și antreprenoriale. 

Pentru ajutorarea celor bolnavi sau cu situaţie 
materială precară, studenţii au pregătit, au expus 
și au vândut produse alimentare, ornamente 
florale, cadouri hand-made, diverse accesorii 
și obiecte. Până pe 15 decembrie a.c., USASE a 
derulat și proiectul „Împarte zâmbete”, o amplă 
campanie umanitară pentru ajutorarea a peste 
300 de elevi de la Școlile Generale Cosmești și 
Ciuperceni, din judeţul Teleorman.

În ziua de 20 decembrie a.c., comunitatea ASE 

a participat la serbarea tradiţională de sfârșit de 
an, bucurându-se de un scurt program de colinde 
susţinut de Corul ASE și de un cor de colidători 
din Moldova. Apoi, Moș Crăciun a sosit în ASE ca 
să împartă daruri copiilor cadrelor didactice și ai 
personalului administrativ. Moșul a venit însoţit 
de câteva personaje de iarnă, a căror scenetă i-a 
entuziasmat pe copiii prezenţi, care au continuat 
serbarea cu poezii și colinde pregătite de ei 
special pentru această ocazie.
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Foto: studenții ase - se implică în cauze umanitare
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Foto: manifestări de iarnă în ase,  pline de magia atmosferei de Crăciun

mesaj de sărbători

Fie ca lumina Nașterii Domnului, dulcele ecou al colindelor și sosirea Noului An să vă aducă 

sănătate, multe bucurii împreună cu cei dragi, reușite în ceea ce faceți, armonie și numai bine!

La mulți Ani!

Cu drag, 

Rector,

prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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uNIVErsITaTEa
„alexandrU ioan CUza” din iași
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Invitat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, domnul Andrei Pleșu a ţinut o pledoarie 
pentru o Europă diversă cultural, neomogenă, 
capabilă să își trăiască și să își îmbrăţișeze 
propriile tensiuni. Omul de cultură român a 
primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
într-o Aulă neîncăpătoare pentru cele peste 600 
de persoane prezente. 

„Suntem foarte speriaţi tot timpul că Europa se 
sparge, că sunt dificultăţi, că Europa și Uniunea 

Europeană sunt în pericol. Și avem destule 
argumente să spunem asta. Nu trebuie să ne 
neliniștim. Așa este Europa de când există ea; 
acesta este farmecul și definiţia ei și trebuie să o 
luăm ca atare. Vom trece și peste asta, la fel cum 
am trecut peste toate schismele pe care le-am 
traversat de când există Europa”, a spus Andrei 
Pleșu în deschiderea discursului care, în mod 
tradiţional, este susţinut după acordarea unui 
premiu de Doctor Honoris Causa.

andrei pleşu a vorbit la UaiC despre o europă cu ochii larg deschişi
„Reflectând asupra acestei diversităţi 

europene, am realizat că policromia este pentru 
Europa constitutivă. Și nu numai atât. E bine 
că e așa. Europa are o îndelungată tradiţie 
a autosegregării, a multidimensionalităţii, a 
dezbaterilor identitare înăuntrul hotarelor 
ei. Primul eșec al casei noastre comune a fost 
ruperea Imperiului Roman în două: Imperiul 
Roman de Răsărit și Imperiul Roman de Apus. 
Roma s-a rupt de bizanţ, pe urmă catolicismul 
s-a rupt de ortodoxie, protestantismul de 
catolicism, înăuntrul protestantismului au 
apărut facţiuni diferite, imperiul a intrat în 
conflict cu papalitatea, Estul cu Vestul, Nordul cu 

Sudul, germanitatea cu latinitatea, comunismul 
cu capitalismul – asta este istoria Europei”.

Andrei Pleșu și-a structurat prelegerea 
referindu-se la trei diviziuni esenţiale: diviziunea 
nord-sud, diviziunea est-vest și diviziunea centru-
periferie. Discutând despre diviziunea est-vest, 
Andrei Pleșu a discutat despre falsa discrepanţă 
în percepţia publică: „S-a creat o dihotomie în 
mintea multora: avem pe de o parte un occident 
progresist, care se modernizează galopant, care, 
după secolul 11, e foarte viu, foarte activ, foarte 
dinamic, și un bizanţ somnolent, conservator, 
tradiţionalist, intolerant religios, cu tendinţe 
spre despotism, spre dogmatism, spre birocraţie 
de stat”. Prin prisma acestei gândiri lipsită de 
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nuanţe, integrarea europeană capătă sens 
de „occidentalizare a estului”, și nu cel al unei 
integrări autentice. 

Cu referire la poziţia acestei părţi de lume, 
dar și României în acest context, Andrei Pleșu 
a făcut apel la o expresie a unui fost bursier al 
său la New Europe College, istoric sârb: „Suntem 
Estul Vestului și Vestul Estului”. „Pe de o parte”, 
a continuat Andrei Pleșu, „aceasta ne poate 
conferi orgoliul sintezei. Avem vocaţia, talentul 
și misiunea sintezei. Dar mai poate să însemne 
și a fi între. Știţi foarte bine, retorica turnantei – 
suntem o lume în care se petrec marile tranziţii 
între Est și Vest, între Orient și Occident, la noi 
e spaţiul întâlnirilor. Aceasta e o altă variantă 
care ne dă satisfacţie. Și, desigur, poate 
însemna și a fi nici-nici. Ne izbim de asta când 
ne năpădesc lejerităţile răsăritene și ne rebifăm 

occidentalizant, iar când ne enervează presiunile 
occidentale se trezește în noi furia răsăriteană. 
Mă amuză să văd cu câtă nonșalanţă utilizăm 
cuvinte străine ca să ne definim identitatea. 
Și dau mereu exemplul Catedralei Mântuirii 
Neamului în care niciun cuvânt nu este românesc: 
cuvântul neam e de sorginte maghiară, cuvântul 
mântuire e de sorginte maghiară și de catedrală 
nu mai vorbesc”.

În ultima parte a discursului, Andrei Pleșu a 
adus în discuţie ideea unei Europe cu centru și 
periferie – o Europă cu două viteze. „Europa nu 
e o caisă, cu un sâmbure și coajă. Eu cred că e o 
rodie – cu foarte multe centre. Centrul în Europa 
a fost mereu o realitate mobilă – centrul atenian, 
centrul greco-roman, a fost centrul franco-
german, centrul anglo-saxon, centrul italian în 
timpul Renașterii, a fost și un moment spaniol, și 
un moment olandez. Asta e Europa. Este o lume 

cu vocaţia multricentralităţii. Să nu uităm că în 
secolul trecut cel care a avut ideea unei Uniuni 
Europene, cu accent foarte apăsat pe «uniune», 
a fost Adolf Hitler. Numai că el prin «uniune» 
înţelegea o totală omogenizare rasială, politică, 
teritorială, etnică și așa mai departe. Nu vrem 
asta.”

În concluzia conferinţei, laureatul DHC a 
subliniat faptul că nu vrea să tragă un semnal 
de alarmă, ci dimpotrivă: „întrucât așa 
suntem trebuie să luăm lucrurile cu calm, cu 
înţelepciune, cu conștiinţă istorică și să nu ne 
pierdem cumpătul, speranţa și încrederea. 
Pentru că vocaţia asta a auto-rupturii face 
parte din definiţia europenităţii. Da, Europa are 
probleme. Trebuie să le privim cu realism, nu 
cu demagogia viitorului luminos, dar nici cu o 
panică destructurantă. Avem tradiţie în această 

privinţă. Nu vrem o Europă care să moară 
entropic, într-o egalitate inexpresivă”.

Andrei Pleșu a primit titlul de Doctor Honoris 
Causa din partea Senatului Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași marţi, 12 
decembrie, „pentru opera sa de anvergură 
naţională și internaţională, apreciată, unanim, 
drept o parte semnificativă a tradiţiei elitei 
intelectuale europene, pentru meritele 
excepţionale în îmbogăţirea patrimoniului 
umanioarelor, pentru eforturile remarcabile de 
fundamentare a unor instituţii educaţionale și 
culturale de înalt nivel, pentru slujirea devotată 
a culturii române, pentru propovăduirea 
constantă, prin scris și prin exemplul personal 
(inclusiv, în vremuri de opresiune politică), a 
virtuţilor morale care oferă consistenţă istorică 
și demnitate unei naţiuni”.
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rezultatele academice excepționale ale studenților erasmus+, 
răsplătite de UaiC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
(UAIC) a organizat luni, 11 decembrie 2017, la 
ora 12:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, 
evenimentul „Performanţă academică dincolo 
de frontiere” (UAIC Savvy Students beyond 
borders), prin care sunt recunoscute meritele 
celor mai buni studenţi Erasmus+ ai Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, contribuind la 
mai buna cunoaștere dintre aceștia și colegii lor 
internaţionali veniţi la UAIC.

Adevăraţi ambasadori ai UAIC în întreaga 
Europă, studenţii Erasmus+ s-au întors acasă cu 
rezultate academice excepţionale.

Prin intermediul acestui eveniment, aflat la 
cea de-a doua ediţie, performanţele celor mai 
merituoși studenţi Erasmus+, anume cei care au 
obţinut mai mult de 30 credite ECTS/ semestru, 
respectiv 60 credite ECTS/ an academic, într-un 
stagiu de studiu Erasmus+ din anul academic 
2016-2017, au fost răsplătite de Universitate, 
care le-a acordat premii și diplome de excelenţă.

Menţionăm că, din cei 317 de beneficiari de 
stagii Erasmus+ efectuate în anul universitar 
precedent, 156 au reușit această performanţă în 
158 de stagii.

În cadrul evenimentului, Corala „Universitas” a 
susţinut un recital pentru toţi cei prezenţi în Aula 
Magna „Mihai Eminescu”.
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UaiC a participat la întâlnirea Consorțiului Universităților din 
republica moldova-românia-Ucraina

Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” 

din Cernăuţi a găzduit întâlnirea Consorţiului 

Universităţilor din Republica Moldova-România-

Ucraina (CUMRU) în perioada 23-25 noiembrie 

2017. La întâlnire au participat reprezentanţi ai 

tuturor universităţilor membre ale Consorţiului: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din bălţi; 

Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea 

Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi; 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” 

din Iași; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași.

Întâlnirea a debutat cu discursul rectorului, 

prof. univ. dr. Stepan Melnychuk, care a trecut în 

revistă atât realizarea scopurilor propuse în cadrul 

CUMRU 2017, cât și implicarea Universităţilor în 

derularea parteneriatelor.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și-a 

prezentat propriile „povești de succes” în 

colaborarea româno-moldavă-ucraineană. 

Printre acestea se numără Patrulaterul 

Facultăţilor de Drept, organizat cu Facultăţile de 

Drept din cadrul Universităţilor de Stat din bălţi, 

Cahul, Chișinău și Iași. Ediţia 2017 a Hexagonului 

Facultăţilor de Drept – reunind Facultăţile de 

Drept din Universităţile din bucurești, „babeș-

bolyai” din Cluj, din Craiova, „Lucian blaga” din 

Sibiu și de Vest din Timișoara – s-a desfășurat la 

Chișinău, fiind organizată de Facultatea de Drept 

a Universităţii de Stat din Republica Moldova. 

La acest eveniment au participat zece cadre 

didactice și 25 de studenţi din UAIC.

A fost menţionată și organizarea, în perioada 12-

15 octombrie 2017, a conferinţei internaţionale 

„Embracing Linguistic and Cultural Diversity 
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through English”, rezultat al colaborării dintre 

Facultatea de Litere din Iași și omologii de la 

Universitatea Naţionala Iurii Fedkovich din 

Cernăuţi.

Un alt rezultat al colaborării în cadrul consorţiului 

a fost invitarea a 18 participanţi din Chișinău și 

Cernăuţi în cadrul unei tradiţionale școli de vară a 

Facultăţii de Informatică – ECODAM – Evolutionary 

Computing in Optimisation and Data Mining, ce a 

avut loc în luna iunie 2017.

La nivelul universităţilor, consorţiul a avut un 

rol deosebit de importat în derularea de stagii de 

studii prin intermediul a două programe de burse: 

„Eugen Ionesco”, finanţat de Guvernul României 

prin intermediul biroului Regional al Agence 

Universitaire de la Francophonie și schimburile 

bilaterale România-Moldova. În total, 13 studenţi 

din Republica Moldova au studiat la UAIC în anul 

universitar 2016/ 2017.

În cadrul reuniunii din 24 noiembrie a fost lansat 

volumul intitulat Codul Penal al lui Alexandru Ioan 

Cuza, rezultat al colaborării în cadrul consorţiului, 

o ediţie bilingvă ucraineano-română a codului 

penal al Principatelor Unite ale Moldovei și 

Valahiei din 1864. Proiectul a fost coordonat de 

prof. univ. dr. Stepan Melnychuk. Redactarea 

știinţifică a traducerii a fost realizată de prof. univ. 

dr. Tudorel Toader, prof. univ. dr. Sergiy Nezhurbida 

și prof. univ. dr. Eugen Skulysh. Lansarea cărţii a 

fost realizată în prezenţa doamnei consul general 

al României în Cernăuţi, dr. Eleonora Moldovan, 

care a susţinut și sprijinit editarea cărţii.

În continuare, reprezentanţii Universităţilor 

membre au prezentat rezultatele cooperării 

academice de la ultima întâlnire și până în prezent. 

Au fost menţionate conferinţele și evenimentele 

comune organizate în diferite domenii (istorie, 

filologie etc.), publicaţiile articolelor în cadrul 

Consorţiului (acestea fiind din domenii precum 

filologie și psihologie, avându-se în perspectivă 

și publicarea unor articole din știinţele exacte) și 

o serie de alte colaborări în privinţa mobilităţilor 

de studiu și a mobilităţilor destinate personalului 

didactic. Pentru viitorul acestei colaborări, s-au 

propus în primul rând o implicare semnificativă a 

studenţilor în proiectele viitoare, masterate duble 

și doctorate în cotutelă.

La finalul discuţiilor a fost semnat Protocolul 

Întâlnirii anuale a CUMRU de către reprezentanţii 

Universităţilor: prof. univ. dr. Ion Gagim, rectorul 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din bălţi, prof. 

univ. dr. Gheorghe Ciocanu, rectorul Universităţii 

de Stat din Moldova, prof. univ. dr. Mihaela 

Onofrei, ordonatorul de credite al Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Aurelia Simion, 

prorector activitate didactică la Universitatea 

Naţională de Arte „George Enescu” din Iași si prof. 

univ. dr. Stepan Melnychuk, rectorul Universităţii 

Naţionale „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi.

Următoarea întâlnire a Consorţiului va avea loc 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în 

2018.

Consorţiul Universităţilor din Republica 

Moldova, România și Ucraina a fost constituit în 

2011, stabilindu-și ca scop dezvoltarea colaborării 

în domeniile știinţific și didactic între cele șase 

Universităţi.
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uNIVErsITaTEa DE VEsT
din timișoara
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Uvt – laureată a Galei premiilor elsevier
Confirmăm rezultatele remarcabile obținute în ultimii ani printr-o 

distincție excepțională

UVT a fost desemnată merituoasa 
câștigătoare a Premiului pentru Excelenţă 
în Colaborările Internaţionale, Elsevier 
Scopus Award for Excellence in International 
Collaboration, confirmând astfel rezultatele 
obţinute în ultimii ani în cele mai importante 
clasamente și ranking-uri internaţionale.

Gala de decernare a premiilor Scopus 
Awards România 2017 s-a desfășurat la hotelul 
Unirea din Iași, în prezenţa reprezentanţilor 
grupului Elsevier, a numeroși cercetători 
români cu o deplină consacrare naţională și 

internaţională și a ministrului Cercetării și 
Inovării, domnul Lucian Georgescu. La gala 
de la Iași, UVT a fost reprezentată de către 
conf. univ. dr. Mădălin bunoiu, prorector 
responsabil cu strategia de cercetare, 
dezvoltare și inovare a instituţiei.

Elsevier a organizat Gala Scopus Award 
pentru prima dată în România, și în Europa 
de Est, în anul 2015. În cadrul acestor 
gale, grupul Elsevier acordă două premii. 
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a 
fost nominalizată și la ediţia din anul 2015 a 

galei, alături de Universitatea babeș bolyai 
din Cluj Napoca și de Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei", pentru 
Premiul de Excelenţă în Cercetare, acesta 
fiind câștigat la acel moment de către 
institutul de cercetare bucureștean.

După doi ani, la ediţia 2017, UVT reușește 
să rămână în grupul restrâns al instituţiilor de 
elită în domeniul cercetării, fiind nominalizată, 
alături de Universitatea babeș bolyai din 

Cluj Napoca și de Academia Română, la 
Premiul pentru Excelenţă în Colaborările 
Internaţionale (Elsevier Scopus Award for 
Excellence in International Collaboration). 
Câștigătorul categoriei Elsevier Scopus Award 
for Excellence in International Collaboration 
a fost stabilit utilizând cele mai noi metode 
bibliometrice, în acest caz instrumentul 
SciVal International Collaboration Ratio.

Grupul Elsevier este unul dintre cei mai mari 
furnizori mondiali de produse și servicii de 
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informaţii în domeniile știinţei, tehnologiei și 
medicinei, fiind totodată singura companie 
care desfășoară activităţi atât în ceea ce 
privește publicarea rezultatelor știinţifice, 
cât și în evaluarea rezultatelor cercetării. 
Produsele Elsevier cele mai cunoscute 
sunt ScienceDirect, Scopus, SciVal, Reaxys, 
Mendeley, Embase. Elsevier este asociat 
peste tot în lume cu calitatea, rigoarea și 
excelenţa academică, publicaţiile sale fiind de 
cel mai înalt nivel, reprezentând o provocare 

în intenţia de publicare pentru cei mai buni 
cercetători din toată lumea.

Cel de-al doilea premiu decernat în cadrul 
galei, Elsevier Scopus Award for Excellence 
in Global Contribution, a fost acordat tot 
unor reprezentanţi ai Timișoarei, Radu-Emil 
Precup, Mircea-bogdan Rădac și Ștefan 
Preitl, de la Universitatea Politehnica.

„Premiul Scopus pentru Excelenţă în 
Colaborările Internaţionale, cu care ne-a 
onorat grupul Elsevier, arată în mod clar 

determinarea cu care Universitatea de 
Vest din Timișoara își confirmă statutul de 
instituţie de elită atât în domeniul educaţiei 
universitare, cât și în cel al cercetării de 
înaltă clasă. Proiectul managerial pe care 
l-am propus UVT pentru al doilea mandat 
de rector a avut în centrul său procesul de 
internaţionalizare a universităţii, cercetarea 
având un rol determinant atât în cadrul 
portofoliului de cercetare propriu-zis, cât și 
al portofoliului de relaţii internaţionale. Am 
încurajat și am susţinut atât colaborările 

mari, de anvergură, (experimentul Atlas de 
la CERN, IUCN – Dubna, HPC – UVT), cât și 
colaborările internaţionale de anvergură 
mai mică, stabilite la nivel de cercetători 
sau grupuri de cercetare și sunt bucuros să 
constat că această politică de dezvoltare își 
arată roadele la un astfel de nivel”, a declarat 
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul 
UVT.
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Universitatea de vest din timişoara a premiat excelența
Gala premiilor Uvt şi-a desemnat laureații

O comunitate puternică se bazează pe 
valorile asumate de-a lungul timpului 
de către membrii săi, valori care îi 
conturează dezvoltarea și îi dau consistenţă. 
Onestitatea, profesionalismul, respectul 
reciproc sunt valori importante pe baza 
cărora se construiește o comunitate solidă, 
sănătoasă și, deci, și o universitate cu aceste 
calităţi. Oamenii sunt cei care diferenţiază o 
comunitate de alta și o particularizează într-
un anumit spaţiu.

Universitatea de Vest din Timișoara a înţeles 
acest lucru și investește timp și resurse în 

susţinerea membrilor săi, conștientă fiind că 
prestigiul ei, caracterul ei particular, depinde 
într-o foarte mare măsură de aceștia. 
Urmându-și viziunea privind dezvoltarea 
resursei sale umane, bazată pe principii de 
recunoaștere a meritului, Universitatea a 
instituit o nouă tradiţie – Gala Premiilor 
Universităţii de Vest din Timișoara.

Cea de-a III-a ediţie a Galei Premiilor UVT 
s-a desfășurat la sfârșitul lunii noiembrie, 
în spaţiul încărcat de cultură al Operei 
Naţionale Române din Timișoara, în prezenţa 
conducerii și a membrilor UVT, a comunităţii 

locale, precum și a numeroase personalităţi 
din mediul academic, cultural și economic. O 
prezenţă care ne-a onorat la această ediţie a 
fost cea a prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, 
secretar de stat în Ministerul Educaţiei 
Naţionale, care a rostit câteva cuvinte la 
deschiderea ceremoniei: „Orice universitate 
își dorește vizibilitate, recunoaștere naţională 
și internaţională, dar aceste lucuri nu pot 
fi realizate decât cu ajutorul oamenilor, cu 
sprijinul lor, datorită eforturilor lor. Când 
spun oameni, mă gândesc la studenţi, cadre 
didactice, absolvenţi, personal didactic 
auxiliar sau nedidactic, pateneri, cei care 
sprijină universitatea în toate demersurile ei. 
Acești oameni trebuie să fie stimulaţi, să le 
recunoaștem eforturile, trebuie să-i privim 
ca pe cei care ne duc acolo unde ne dorim 
cu toţii. Asta face Universitatea de Vest 

din Timișoara astăzi. Cred că este singura 
universitate din ţară care își omagiază 
oamenii și trebuie să fie un model pentru 
toate universităţile românești.”  

În cadrul Galei au fost oferite 10 premii 
membrilor comunităţii sale care au contribuit 
în mod considerabil la creșterea prestigiului 
naţional și internaţional. 

Astfel, s-au acordat șase premii pentru 
diferite domenii ale știinţelor, artelor 
și sportului, două pentru contribuţia la 
implementarea politicilor Universităţii 
și două premii pentru contribuţia la 
creșterea prestigiului UVT în plan naţional și 
internaţional.

„Universitatea de Vest din Timișoara a 
conștientizat că valoarea unei instituţii 
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de învăţământ constă în cei care se află la 
baza ei, studenţi, cadre didactice, aparatul 
administrativ, partenerii din mediul 
economico-social, toţi cei care simt și iubesc 
Universitatea. Acest lucru ne-a adus pe toţi 
aici, în această sală, în această seară. În 
ultimii ani, UVT este o prezenţă constantă în 
multe clasificări naţionale și internaţionale, 
alături de mari și prestigioase universităţi. 
[…] Ne onorează și ne bucură această 
recunoaștere. […] Toate aceste statistici sunt 
o agregare a unor eforturi individuale. Dacă 
o comunitate este puternică, este puternică 
și prin individualităţile ei. […] Rolul unui 
management instituţional este de a aduce 
în lumina refectoarelor, de a promova, de a 
aplauda, de a arăta exemple, pe aceia care 
prin individualităţile lor duc la dezvoltarea 
societăţii”, a declarat rectorul UVT, prof. dr. 
Marilen Gabriel Pirtea, în deschiderea Galei.

Premiul „Mircea Zăgănescu” pentru 
Știinţele Naturii

laureat: Prof. dr. Marius PAULESCU, 
Facultatea de Fizică

Premiul „Mihail Ghermănescu” pentru 
Matematică şi Informatică

laureat: Prof. dr. Petru JEbELEAN, 
Facultatea de Matematică și Informatică

Premiul „Gabriela COLŢESCU” pentru 
Știinţe Sociale şi Politice

laureat: Prof. dr. Florin Alin SAVA, 
Facultatea de Sociologie și Psihologie

Premiul „Dumitru MAREȘ” pentru Drept şi 
Știinţe Economice

laureat: Asist. dr. Alexandra MERCESCU, 
Facultatea de Drept

Premiul „Eugen TODORAN” pentru Știinţe 
Umaniste

laureat: Conf. dr. Ramona MALIȚA TANC, 
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Premiul „Nicolae BOBOC” pentru Arte şi 
Sport

laureat: Lect. dr. Gabriel Mălăncioiu, 

Facultatea de Muzică și Teatru

Premiul  „Ioan CUREA” pentru Activitatea 
desfăşurată în UVT

laureat: Ionela Cristina SZUROMI, 
Facultatea de Arte și Design

Premiul „Sever BOCU” pentru Implicare 
Civică şi Socială

laureat: Valeriu bOGDAN, Profesor 
Geografie, Liceul „Grigore Moisil”, Timișoara

Premiul „Studentul Anului”
laureat: Andreea SAbADUȘ, Facultatea de 

Fizică

Premiul „Alumnus”
laureat: Cosmin CONTRA, antrenor al 

echipei reprezentative de fotbal a României
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Pentru a celebra excelenţa, Facultatea 
de Muzică și Teatru a oferit un spectacol 
extraordinar în care și-au dat concursul 
atât maeștrii, cât și studenţii și masteranzii 
acesteia. 

Orchestra Facultăţii de Muzică și Teatru 
(dirijor Peter Oschanitzky) a acompaniat într-
un stil unic interpreţii pe întregul parcurs al 
serii, intonând în deschidere Simfonia nr. 25 
în sol minor, partea I, de Wolfgang Amadeus 
Mozart.  

Solista bianca Mihăescu a interpretat 
„Csardas” din cunoscuta operetă Liliacul de 
Johann Strauss fiul, iar momentele muzicale 
„Verone”, „La haine”, „Aimer”, „Les roise 
du monde” din Romeo și Julieta au fost 
interpretate de studenţii la specializarea 
Artele Spectacolului de Teatru, regizor 
artistic fiind conf. univ. dr. Sütὄ Utvari András 
și profesori coordonatori asist. univ. Lavinia 
Răducanu și asist. univ. drd. Gabriel Muzicaș. 

Un moment deosebit a fost oferit de soliștii 
Alin buruiană, Amalia Preda, Darius Divian 
Iordănescu, care au susţinut recitalul de 
muzică clasică „Duo colompar” și momentul 

muzical „Șampania” din opereta Liliacul de 
Johann Strauss fiul. 

Întregul spectacol a fost pregătit sub atenta 
îndrumare a decanului Facultăţii de Muzică 
și Teatru, prof. univ. dr. Violeta Zonte, un 
profesor a cărui pasiune și dedicare însoţesc 
întotdeauna atât actul didactic, cât și relaţia 
cu studenţii și care transformă fiecare ediţie 
a Galei Premiilor UVT într-un adevărat 
spectacol de lumină și culoare.

Trofeele oferite în cadrul Galei premiilor 
UVT sunt rezultatul unor artiști valoroși ai 
Facultăţii de Arte și Design, creatorii lor fiind 
lect. dr. Matei Gașpar și lect. dr. Dumitru 

Remus Rotar. Premiile poartă numele 
unor personalităţi care au marcat istoria 
Universităţii, contribuind la dezvoltarea 
culturii academice în partea de vest a ţării.

Gala Premiilor UVT este despre celebrarea 
prezentului, viitorului, dar și a trecutului. 
Astfel, în cadrul evenimentului au fost 
premiaţi și profesorii seniori ai Universităţii, 
pentru aportul lor la creșterea valorii 
academice, didactice și de cercetare în 
comunitate.

Evenimentul a reunit 600 de membri ai 
Universităţii și reprezentanţi ai comunităţii 
locale.
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Universitatea de vest din timişoara a lansat comunitatea 
absolvenților din capitală

Spiritul Universităţii de Vest din Timișoara a 
fost și este unul al performanţei și al excelenţei, 
fiind transmis de la o generaţie la alta de 
oamenii care, prin activitatea lor, au contribuit 
la prestigiul instituţiei.

În acest context, Universitatea a lansat luni, 
18 decembrie, comunitatea UVTerra la nivelul 
orașului bucurești, un eveniment prin care 
instituţia a dorit să-și arate aprecierea faţă de 
absolvenţii și partenerii din mediul academic 
de cercetare și din mediul socio-economic, fiind 
conștienţi de faptul că prestigiul universităţii 
depinde în mare măsură de aceștia.

Evenimentul a avut loc în bucurești, la 
biblioteca Centrală Universitară, și a adus 

împreună absolvenţi și personalităţi apropiate 
Universităţii. Dintre aceștia, menţionăm pe: 
Mariana Gheorghe (CEO OMV – Petrom), Maia 
Morgenstern (director Teatrul Evreiesc de 
Stat), Dumitru Prunariu (membru de onoare al 
Academiei Române), Nicolae Zamfir (membru 
al Academiei Române, director general al IFIN 
– HH), Laurenţiu Ștefan (consilier prezidenţial), 
binecunoscuta artistă Andra, realizatoarea TV 
Amalia Enache și criticul de film Irina Margareta 
Nistor.

„Noi la Timișoara suntem conștienţi de un 
lucru: într-o globalizare a educaţiei, miza este 
una internaţională, nu una naţională. Prezenţa 
noastră la bucurești prin diverse proiecte dorim 

să reprezinte o injecţie de forţă, de parteneriate, 
de susţinători care să ne fie aproape în drumul 
nostru spre vest, pentru că, dacă în jurul Clujului 
trasăm un cerc, suntem tot în România, ca bază 
de recrutare. Însă, în jurul Timișoarei putem 
trasa doar un semicerc pentru a rămâne în 
ţară. Acest neajuns îl putem valorifica prin 
oportunitatea transcenderii acestui cerc dincolo 
de graniţe. De aceea, ne dorim să fim pentru 
balcanii de Vest o punte în domeniul educaţiei. 
Ne dorim ca în următorii ani să devenim un 
pol de cyber security. Comprehensivitatea, 
complementaritatea Universităţii ne dă forţă, 
pentru că în educaţie trebuie să existe cunoștinţe 
interdisciplinare, nu doar foarte specializate”, a 
declarat în deschiderea evenimentului rectorul 
UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

„Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez 
dumneavoastră în calitate de Doctor Honoris 
Causa al Universităţii de Vest din Timișoara. Este 
o onoare deosebită pentru mine să deţin acest 

titlu și am acceptat să fiu alături de Universitate 
pentru că în orice colaborare pe care am avut-o, 
responsabilii de la Timișoara au fost devotaţi 
și profesioniști în tot ceea ce fac. Sunt oameni 
responsabili. De asemenea, faptul că au acceptat 
o propunere venită din cadrul Universităţii de a 
acorda și o bursă de studii care să poarte numele 
meu în calitate de prim cosmonaut al României, 
și care este finanţată privat de o firmă puternică, 
constituie de asemenea un element în plus să 
colaborăm cu cei de la Timișoara”, a transmis 
Dumitru Prunariu în cadrul evenimentului.

„Universitatea este deosebit de puternică 
știinţific, academic, din punct de vedere al 
reţelelor de colaborarea pe care le-a construit, 
dar cred că ceea ce ne-a făcut pe toţi cei 
care suntem aici să fim aici este mai degrabă 
sentimentul de cultură, de apartenenţă la 
comunitatea academică”, a declarat Ligia Deca, 
consilier de stat.
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„Societatea noastră are nevoie de o scară 
adevărată de valori. Am simţit că toate acele 
valori în care credeam le regăsesc la Timișoara 
și le regăsesc aici, pentru că Timișoara este 
în această seară aici. E vorba de deschidere, 
de competiţie, performanţă, merit, dialog, de 
acceptare a celuilalt, foarte multe lucruri care 
sunt prinse în același loc, de aceea am fost 
extrem de onorat că s-a materializat acest proiect 
al meu de a deveni titular cu acte în regulă al 
Universităţii”, a transmis audienţei Laurenţiu 
Ștefan, consilier prezidenţial.

Absolvenţii UVT, indiferent de anul finalizării 
studiilor, beneficiază de o platformă online 

dedicată, intitulată sugestiv UVTerra, prin 
intermediul căreia intră în contact cu colegii 
lor din întreaga lume, promovează evenimente 
profesionale, oportunităţi de locuri de 
muncă, reuniuni aniversare sau chiar iniţiative 
antreprenoriale. Platforma poate fi accesată 
de orice absolvent al Universităţii de Vest din 
Timișoara la adresa uvterra.uvt.ro, urmând să 
fie lansată și o aplicaţie pentru telefonul mobil 
care să faciliteze comunicarea între membrii 
comunităţii.

Lansarea comunităţii absolvenţilor UVT din 
bucurești vine după o serie întreagă de lansări, 
menţionând aici evenimente similare în mai 
multe orașe din ţară, dar și pe cel de la Vârșeţ, 
Serbia.
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