Newsletter / noiembrie 2017

Nr. 16

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
„Donăm împreună, UBB dă startul!” – mai mult decât o campanie de
donare

Universitatea din București
Profesorul Peter Dahlgren a primit distincția de Doctor Honoris Causa
al Universităţii din Bucureşti

Academia de Studii Economice din București
Gala Excelenței în ASE – ediția I

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conducerea UAIC s-a întâlnit cu Ambasadorul Republicii Coreea

Universitatea de vest din Timișoara
Consorțiul „Universitaria”, la UVT
Rectorii celor mai mari universități din România s-au reunit la Timișoara

Învățământ și cercetare de performanță!
www.universitaria.ase.ro

sumar
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca...................................................5
„Donăm împreună, UBB dă startul!” – mai mult decât o campanie de donare...............................................6
UBB, printre primele 500 de universităţi din lume.........................................................................................10
UBB și-a deschis o reprezentanţă în Japonia...................................................................................................12

Universitatea din București...............................................................................15
Profesorul Peter Dahlgren a primit distincția de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti...........16
Studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești în România post-comunistă,
derulat de Universitatea din București...........................................................................................................20
Zilele Carierei la Universitatea din București.............................................................................................22
Studenții străini au vizitat Bucureștiul în cadrul proiectului „Ziua Internațională a Orașelor”........................26

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași................................................49
Conducerea UAIC s-a întâlnit cu Ambasadorul Republicii Coreea...................................................................50
Amfiteatru al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, renovat cu sprijinul BCR............................52
Cum pot fi ajutați studenții în situații dificile – curs rapid de „prim ajutor” pentru profesori și angajați.........54

Universitatea de Vest din Timișoara ................................................................57
Consorțiul „Universitaria”, la UVT
Rectorii celor mai mari universități din România s-au reunit la Timișoara.....................................................58
REZOLUȚIA
Consorțiului „Universitaria”, Buziaș, 3-4 noiembrie 2017...............................................................................60
Maia Morgenstern, model de tenacitate și dedicare, este membru de onoare al comunității UVT.....................64
Atelier Digital Google la UVT...........................................................................................................................68

Academia de Studii Economice din București.................................................31
Gala Excelenței în ASE – ediția I......................................................................................................................32
„Ziua universitarului economist” și „Ziua economiștilor”...............................................................................35
Vizita delegației ASE în Japonia.......................................................................................................................39
Târgul „ASE International Knowledge Fair”.....................................................................................................44

Învățământ și cercetare de performanță!
2

www.universitaria.ase.ro
3

UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

Învățământ și cercetare de performanță!
4

www.universitaria.ase.ro
5

„Donăm împreună, UBB dă startul!” –
mai mult decât o campanie de donare
Cea de-a patra ediție a Campaniei „Donăm
împreună, UBB dă startul!”, inițiate de Direcția
Comunicare și PR a Universității Babeș-Bolyai,
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a reușit să strângă peste 400 de donatori și să
informeze mai mult de 6.000 de persoane,
majoritatea studenți, cu privire la necesitatea

acută de sânge în spitalele românești, la
importanța donării de sânge și la beneficiile
acesteia, atât pentru persoanele care au nevoie
de sânge, cât și pentru donatori.
Campania de donare de sânge s-a desfășurat
în perioada 20-24 noiembrie 2017, atât la
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj,
cât și la Centrul Mobil de Donare adus de UBB
de la Târgu-Mureș, care și-a primit donatorii
în Parcul Sportiv Universitar „Iuliu Hațieganu”,
în campusul Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, precum

și în campusul Facultății de Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor a UBB.
„Ne-am dorit să organizăm mai mult decât
o campanie punctuală de donare de sânge,
întrucât este important ca potențialii donatori
să fie conștienți de nevoia acută și mai ales
constantă de sânge. Am reușit până acum,
cu ocazia edițiilor anterioare ale campaniei
«Donează şi tu! UBB dă startul», inițiată de
UBB, să colectăm sânge pentru aproape 2.000
de persoane din întreaga țară, astfel încât
acum dorim să contribuim la crearea unui

www.universitaria.ase.ro
7

comportament constant legat de donarea de
sânge. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre
cele mai importante universități din România,
iar implicarea în comunitate constituie una
dintre direcțiile majore de acțiune ale noastre.
Faptul că am depășit, în fiecare zi, capacitatea
centrelor în care a avut loc campania ne arată
că mesajul nostru a fost primit și înțeles așa cum
ne-am dorit. Sperăm însă ca această campanie
să nu rămână doar la nivelul unui eveniment
punctual, întrucât ceea ce am încercat noi, timp
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de o săptămână înainte de începerea campaniei,
a fost să informăm cât mai mulți clujeni și să
generăm un comportament constant legat de
donarea de sânge. Sperăm ca, încetul cu încetul,
să ajungem la o constanță a donării de sânge
măcar apropiată, dacă nu similară celei din alte
state ale Uniunii Europene”, afirmă purtătorul
de cuvânt al UBB, Laura Irimieș.
Cea de-a patra ediție a campaniei „Donăm
împreună, UBB dă startul!” a mobilizat peste
130 de studenți voluntari ai Facultății de Științe
Politice, Administrative și ale Comunicării din
cadrul Uniersității Babeș-Bolyai, care au fost

prezenți, în perioada 13-17 noiembrie 2017, în
toate cele 21 de facultăți ale UBB pentru a-și
informa colegii, și nu doar pe ei, cu privire la
importanța donării de sânge.
Pentru prima dată, campaniei i s-au alăturat
antrenorul și o parte dintre jucătorii clubului de
fotbal Universitatea Cluj, care au donat, alături
de studenți, la Centrul mobil de donare de sânge
amplasat în Parcul Sportiv Universitar „Iuliu
Hațieganu”.
Printre partenerii care s-au alăturat iniţiativei
UBB se numără: Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară, FC Universitatea Cluj,
Centrul Mobil de Transfuzii Târgu-Mureș, Centrul
Regional de Transfuzie Sanguină Cluj-Napoca,
CSUBB, OSUBB, Marty, Exclusive Catering și
Selgros.
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UBB, printre primele 500 de universităţi din lume
Universitatea Babeş-Bolyai se situează
în intervalul 401-500 în topul mondial al
universităţilor, arată cel mai recent clasament
britanic al universităților lumii – World
Universities Ranking-Times Higher Education/
WUR-THE –, dat publicităţii miercuri, 8
noiembrie 2017, în cadrul Conferinţei WURTHE (https://www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings/by-subject ).
Clasamentul se referă la domeniul Life
Sciences, Universitatea Babeş-Bolyai fiind
singura instituţie de învăţământ superior din
România inclusă în acest clasament.
În ceea ce priveşte clasamentul global World
Universities Ranking-Times Higher Education/
WUR-THE, dat publicității în vara acestui an,
UBB se află pe prima poziţie la nivel naţional,
încadrându-se în intervalul 601-800 la nivel
mondial. Alte patru universități din România
sunt clasate pe poziţiile 801-1000 în acelaşi
clasament (în ordine alfabetică): Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din
București, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iași și Universitatea de Vest
din Timișoara.
„Noul clasament vine ca o confirmare a
direcţiei pe care Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca şi-a asumat-o, aceea a excelenţei
în cercetare, în actul didactic, în serviciile către
comunitate și relaţia cu studenţii, cu alte cuvinte,
în tot ceea ce face. Să nu uităm că în același
clasament, în domeniul Art & Humanities, am
reuşit, în acest an, să fim pe poziţia 301-400
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la nivel mondial, aceasta fiind cea mai bună
poziţionare din România, iar în clasamentul
global suntem tot pe primul loc din România,
respectiv pe 601-800 la nivel mondial. Aceasta
în condiţiile în care concurăm cu universităţi al
căror buget este de 10 ori mai mare decât al
Universităţii Babeş-Bolyai”, a afirmat prof. univ.
dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de
cercetare, competitivitate-excelență și publicații
științifice.
World Universities Ranking-Times Higher
Education Ranking/WUR-THE (https://www.
timeshighereducation.com/world-universityrankings) este unul din cele mai complexe
clasamente internaţionale ale universităţilor,
combinând criterii academice legate de educaţie,
cercetare, relaţia cu mediul socio-economic şi
internaţionalizare.
Reamintim că în 2017 în lume există aproximativ
27.000 de universităţi.
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UBB și-a deschis o reprezentanţă în Japonia
Universitatea Babeș-Bolyai are, începând
din această lună, un birou propriu la
Universitatea din Kobe, devenind astfel prima
universitate din România cu reprezentanţă în
Japonia, dar şi în Asia.
Biroul UBB a fost deschis în urma vizitei
desfășurate la Universitatea din Kobe
(Japonia), în perioada 26 octombrie-1
noiembrie 2017, de rectorul Universităţii
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Babeş-Bolyai, acad. prof. dr. Ioan-Aurel
Pop, respectiv a întâlnirilor cu preşedintele
Universităţii din Kobe, prof. Takeda Hiroshi,
precum şi cu vicepreşedinţii instituției, prof.
Inoue Noriyuki şi prof. Yoshii Masahiko.
Deschiderea biroului reprezintă un nou
pas strategic în dezvoltarea internaţională a
UBB şi atestă recunoaşterea calităţii actului
educațional de la Universitatea Babeş-Bolyai.

Biroul va susţine activităţile interuniversitare,
diseminarea de informaţii, atragerea de studenţi,
dar şi dezvoltarea colaborărilor pentru cercetări
interdisciplinare.
În cadrul deplasării, rectorul UBB a vizitat mai
multe instituții de învățământ superior din Kobe
şi Tokyo, urmând a se stabili noi parteneriate
strategice de colaborare, dezvoltarea de noi
programe de internship pentru studenţi,
colaborări pe partea academică, precum şi cu
firme pentru activităţi de cercetare aplicată şi
programe de pregătire.
Universitatea din Kobe se află în Top 500 în
Shanghai Ranking 2017, unul dintre cele mai
prestigioase clasamente internaţionale ale
universităţilor, fiind o universitate de top în
Japonia.
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Profesorul Peter Dahlgren a primit distincția de
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti
Universitatea din București a acordat miercuri, 8
noiembrie 2017, titlul onorific de Doctor Honoris
Causa profesorului Peter Dahlgren, unul dintre
cei mai cunoscuți experți în științele comunicării.
Ceremonia s-a desfășurat la Palatul Facultății de
Drept (Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, București), în
sala „Constantin Stoicescu”, începând cu ora 14:00.
Profesorul Peter Dahlgren a marcat evoluţia şi
dezvoltarea societăţii şi a mediului științific prin
construcțiile teoretice referitoare la rolul massmedia în construirea spațiului public și întărirea
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democrației.
Importanţa contribuției sale la dezvoltarea
științelor comunicării a condus la traducerea
în română, între primele titluri teoretice din
acest domeniu oferite publicului autohton, a
două volume de referinţă, Jurnalismul și cultura
populară (Polirom, 2001) și Televiziunea și spațiul
public (Comunicare.ro, 2005). Contribuția adusă
de Dahlgren la nivel internațional este evidențiată
și prin participarea la peste 30 de conferințe
internaționale, în calitate de keynote speaker,

precum și prin susținerea a aproximativ o sută de
prezentări în cadrul acestora.
Peter Dahlgren a publicat şapte cărți și 129 de
articole și a coordonat şase lucrări și numeroase alte
capitole în diverse volume. Dahlgren a contribuit
și la realizarea unor prestigioase enciclopedii în
științele comunicării: Encyclopedia of Political
Communication, The Sage Encyclopedia of Political
Communication, The International Encyclopedia
of Communication, Blackwell Encyclopedia of
Sociology, International Encyclopedia of the Social
and Behavioral Sciences.
Opera ştiinţifică a profesorului Peter Dahlgren se
individualizează prin efortul de a realiza o sinteză
teoretică în măsură să desprindă studiul relației
dintre mass-media și spațiul public de cadrul

normativ al primei construcții teoretice elaborate
de marele filosof german Jürgen Habermas.
Întreaga sa operă de cercetare se concentrează
pe analizarea seriilor de transformări ale spațiului
public, transformări datorate schimbărilor din
mass-media: deschiderea sferei publice către
forme de exprimare simbolice și lărgirea acesteia
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prin oportunitățile oferite de Internet.
Profesorul Peter Dahlgren a absolvit cursurile
Bucknell University, Pennsylvania (1967) și
programele de master de la International Graduate
School, Stockholm University (1968) și International
Communication, American University (1970). Titlul
de doctor în științe sociale l-a obținut în anul 1977
la City University of New York, iar în anul 1985 a
obținut abilitarea la Stockholm University.
De-a lungul carierei sale didactice, profesorul
Peter Dahlgren a predat la Stokholm University
(1980-1997), la Lund University (1997-prezent; din
2010 în calitate de professor emeritus) și la Queens
College, City University of New York (1975-1980).
De asemenea, a fost visiting professor la Université
Paris 3 (2009), Université Grenoble 3 (2009 – catedra
UNESCO), Annenberg School of Communication,
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University of Pennsylvania (2007), Libra Università
di Liungue e Communicazione (ILUM), Milano
(2002), Institute Français de Presse, Université Paris
2 (2001), Department of Journalism and Media,
Rhodes University, Grahamstown, Africa de Sud
(1996), Department of Film and Media Studies,
University of Stirling, Scoţia (1992) și Départment de
Communication, l’Université du Québec à Montréal
(1983).
Peter Dahlgren este membru în editorial board al
celor mai importante reviste științifice din domeniul
științelor comunicării – Critical Studies in Media
Communication, Digital Journalism, International
Journal of Electronic Governance, Journalism
Studies, Javnost/The Public, Media, Culture &
Society, Questions de Communication, Reseaux,
The European Journal of Cultural Studies – și
expert în comitetele științifice ale unor importante
organisme internaționale de finanțare a cercetării

– European Science Foundation Networking
Programme: Evaluator for Competition, The Baltic
Sea Foundation, Humanities and Social Science
Research Council: Political Science and Media
Studies, The Wahlgren Foundation: Media Studies,
Humanities and Social Science Research Council:
Political Science and Media Studies, The Wahlgren
Foundation: Media Studies, Economic and Social
Science Research Council, National Research
Councils of Norway, Denmark, and Belgium.
Pentru abordarea inovatoare a unor aspecte
fundamentale ale relației dintre media, noile
tehnologii și democrație, profesorul Peter Dahlgren
a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Université
de Lorraine, Metz, Franța, și premiul Fundației
Wahlgren pentru opera sa în domeniul științelor
comunicării.
De asemenea, profesorul Peter Dahlgren a sprijinit
dezvoltarea cercetării în științele comunicării din
cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării
(FJSC) a Universității din București, prin participarea
la colocviile științifice internaționale organizate și
prin consilierea și dialogul cu tinerii doctoranzi ai
FJSC.
Prin oferirea titlului de Doctor Honoris Causa,
Universitatea din Bucureşti celebrează unul dintre
cei mai importanți experți în relația dintre media,
noile tehnologii și democrație, Peter Dahlgren.
Universitatea din București este onorată să îl
primească în comunitatea sa academică.
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Studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești în România
post-comunistă, derulat de Universitatea din București
Multă vreme, studenţimea din România s-a
bucurat de o aură romantic-radicală. În prezent,
masa în creştere a studenţilor a devenit o
preocupare pentru decidenţi şi alţi actori sociali şi
pentru societate în ansamblu. Cu toate acestea, nu
există în România decât studii puţine la număr şi
nesistematice cu privire la organizarea studenţilor
şi la principalele moduri în care ei acţionează
împreună. În plus, literatura de specialitate
internaţională dedicată organizaţiilor studenţeşti
rămâne fie tributară unor perspective influenţate
de „momentul ’68”, fie caută încă o perspectivă
analitică adecvată.
Vineri, 17 noiembrie 2017, Universitatea din
București, în parteneriat cu Universitatea de Vest
din Timișoara, a prezentat succint în cadrul unei
conferințe principalele rezultate ale proiectului
,,De la corporatism la diversitate: un studiu
neo-instituționalist al organizațiilor studențești
de reprezentare în România post-comunistă”.
Întâlnirea a avut loc la Sala de Consiliu a Facultății
de Sociologie și Asistență Socială (str. Schitu
Măgureanu, nr. 9), începând cu ora 15:00.
Conferința a constat în patru prezentări succinte:
cadrul teoretic ales, adaptarea sa la cazul românesc,
prezentarea rezultatelor (preliminare) ale unui
amplu efort de documentare empirică, precum și
un studiu de caz privind unul dintre primele eforturi
de organizare la Universitatea din București.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Prin acest proiect, Universitatea din București și-a
propus să acopere atât absenţa datelor empirice,
cât şi carenţele conceptuale ale domeniului. Miza
principală a proiectului a fost aceea de a analiza
evoluția câmpului organizațional al reprezentării
studențești în România, de la structurile erei
comuniste până în prezent. Această analiză a constat
în colectarea datelor sistematice şi interpretarea
lor printr-o grilă analitică fructificată doar parțial în
contextul acestui obiect de cercetare.
În cadrul conferinței, Liviu Andreescu, profesor la
Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității
din București, a prezentat cadrul pentru studierea
acțiunii colective a studenților. În continuare, Viorel
Proteasa, lector la Departamentul de Științe Politice
al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe
ale Comunicării și director al Centrului de Politici
Publice al Universității de Vest din Timișoara, a vorbit
despre evoluția acțiunii colective a studenților din
perspectiva studiilor organizațiilor în tradiția neoinstituționalistă.
Matei Gheboianu, lector la Facultatea de Istorie
a Universității din București, a discutat despre
evaluarea profesorilor de către studenți în context
revoluționar, aducând în discuție un studiu de caz
referitor la Facultatea de Istorie a Universității din
București în perioada 1989-1990.
Nu în ultimul rând, Vlad Botgros și Alexandra
Dodiță, doctoranzi în domeniul ştiințelor politice

la Universitatea de Vest din Timișoara, au adus
în discuție repertorii de protest în România postcomunistă.
Rezultatele preliminare au fost obținute în
proiectul ,,De la corporatism la diversitate:
un studiu neo-instituționalist al organizațiilor
studențești de reprezentare în România postcomunistă”, finanțat prin programul Resurse
Umane – Tinere Echipe, în cadrul Planului Național
pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PN II), cod
PN-II-RU-TE-2014-4-2296, contract nr. 379/2015.
Proiectul a fost implementat cu sprijinul consistent
al Universității din București, prin ICUB – Secțiunea
de Științe Sociale, și al Universității de Vest din
Timișoara, prin Centrul de Politici Publice.
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Zilele Carierei la Universitatea din București
Discursul motivațional în orientarea de carieră,
oportunitățile de carieră din timpul facultății,
competențele viitorului, dar și cum să te pregătești
pentru job-urile de mâine, despre online marketing
și cum să te folosești de era digitală pentru a-ți mări
șansele de angajare au fost subiectele abordate în
cadrul workshop-urilor din cadrul evenimentului
,,Zilele Carierei”, organizat de Universitatea din
București.
Evenimentul ,,Zilele Carierei” s-a desfășurat în
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perioada 20-22 noiembrie 2017 și s-a adresat
studenților interesați să-și creeze o viziune cât mai
clară asupra unei cariere viitoare, din perspectiva
abilităților și a cunoștințelor pe care trebuie să și le
însușească la finalizarea studiilor.
În cadrul evenimentului au avut loc o serie de
workshop-uri și training-uri susținute de specialiști
din cadrul unor companii și organizații precum Enel,
BRD, Bursa de Valori București, Unilever. Sesiunile au
fost concepute pentru a oferi un pachet complet de
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cunoștințe în legătură cu angajabilitatea studenților
în anii următori, indiferent de domeniul pe care îl
studiază în prezent.
Participanții au avut ocazia de a afla care sunt
skill-urile viitorului, în contextul în care piața muncii
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și lumea în general este într-o continuă schimbare
și transformare. Această dinamică a societății,
dominată de tehnologii în curs de dezvoltare,
determină nevoia acumulării de către studenți a cât
mai multor cunoștințe și abilități care să le permită
adaptarea pe piața muncii.
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Studenții străini au vizitat Bucureștiul în cadrul proiectului
„Ziua Internațională a Orașelor”
Studenții străini ai Universității din București,
din Afganistan, Brazilia, Guineea, Iran, Irak,
Palestina, Republica Moldova și Ucraina, înscriși
la toate nivelurile de studii, au vizitat Bucureștiul,
sâmbătă, 4 noiembrie 2017, în cadrul unui tur
pietonal dedicat studenților internaționali.
Evenimentul este organizat de Universitatea
din București ca răspuns al inițiativei ONU de a
celebra „Ziua Internațională a Orașelor”, a cărei
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temă din acest an a fost Innovative Governance,
Open Cities. Prin acest tur, Universitatea din
București și-a propus să sublinieze importanța
rolului urbanizării ca sursă a dezvoltării globale
și a incluziunii sociale, să contribuie la integrarea
studenților internaționali în comunitatea UB și la
sporirea vizibilității instituționale.
Participanții au descoperit, cu ajutorul unui
ghid profesionist, un București cosmopolit,

încărcat de istorie și cultură. De asemenea,
evenimentul a generat dezbateri privind
transformarea Bucureștiului într-un Smart City
accesibil deopotrivă românilor și străinilor.
Acest proiect se înscrie în seria evenimentelor
dedicate
studenților
internaționali
ai
Universității din București, organizat în cursul
anului universitar 2017-2018.

„Ziua Internațională a Orașelor”, organizată
în fiecare an la data de 31 octombrie 2017,
reprezintă o inițiativă care a luat naștere la
data de 27 decembrie 2013, din dorința de a
atrage atenția comunității internaționale asupra
urbanizării globale, dorindu-se a fi totodată o
ocazie de a dezbate implicațiile acesteia asupra
societății.

www.universitaria.ase.ro
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Gala Excelenței în ASE – ediția I
Academia de Studii Economice din București a
organizat în ziua de 23 noiembrie a.c. prima ediție
a Galei Excelenței în ASE. În cadrul acestei prime
ediții au fost acordate diplome de excelență
pentru activitatea de cercetare științifică,
pentru activități profesionale, culturale, de
antreprenoriat, pentru implicarea în viața
universității, pentru susținerea învățământului
și digitalizare. Evenimentul a fost presărat cu
momente muzicale susținute de Corul ASE și de
cvartetul Arpeggione.
Gala a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, rectorul ASE: „Excelența pe care ne
propunem să o premiem la gala noastră, care
dorim să devină o tradiție în ASE, înseamnă
performanță, activitate de excepție și implicare
exemplară în domenii variate ale vieții
universității noastre, înseamnă recunoașterea

și aprecierea publică a activității de excepție a
reprezentanților comunității noastre – cadre
didactice, cercetători, studenți, personal
administrativ”.
Au fost decernate trofee și diplome de
excelență pentru:
• Activitatea de cercetare științifică acordată
unui cadru didactic din ASE: prof. univ. dr.
Adela Bâră;
• Activitatea de cercetare la ciclul Masterat:
Bianca Costache, student;
• Activitatea de cercetare la ciclul Doctorat:
drd. Simona Cătălina Ștefan;
• Activitatea de antreprenoriat: Andrei
Holcă, absolvent;
• Activitatea de organizare a cercetării
științifice: Echipa de proiect „Move”
(Cartografierea
mobilității:
mijloace,

Foto: Gala Excelenței în ASE – prilej de recunoaștere a performanței reprezentanților comunității universitare
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•

•

•
•
•
La

instituții și efecte structurale ale mobilității
tinerilor din Europa);
Rezultate deosebite la învățătură în cadrul
unei mobilități Erasmus: Matei Mocanu,
student;
Rezultate deosebite la învățătură și
implicarea în viața universității: Florin
Bogdan Matei, student;
Întreaga
activitate
desfășurată
în
universitate: Adrian Cercel;
Susținerea învățământului și digitalizare:
Compania Google România;
Activități culturale: Corul ASE.
eveniment au participat cadre didactice,

Foto: Corul ASE la Gala Excelenței
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studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri,
absolvenți ai ASE și parteneri instituționali ai
universității.
Gala Excelenței promovează și recunoaște
meritele acelora care s-au remarcat prin
proiectele și activitățile lor, contribuind la
dezvoltarea și prestigiul comunității ASE.
Felicitări tuturor celor premiați!

„Ziua universitarului economist” și „Ziua economiștilor”
Ca în fiecare an, Academia de Studii Economice
din București a organizat în data de 23 noiembrie
a.c. o serie de manifestări aniversare prilejuite
de sărbătorirea „Zilei universitarului economist”
și a „Zilei economiștilor”.
Manifestările au debutat în Aula Magna, unde
a avut loc Adunarea Generală extraordinară a
Asociației Facultăților de Economie din România
(AFER), organizată împreună cu Asociația
Generală a Economiștilor din România (AGER)

și Societatea Română de Statistică (SRS).
Evenimentul a reunit reprezentanții conducerilor
facultăților din domeniul științelor economice
din toată țara, precum și reprezentanții celor
mai importante organizații publice și private.
În deschiderea întâlnirii, au rostit alocuțiuni
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE și
președintele AFER, prof. univ. dr. Gheorghe
Zaman, președinte AGER, prof. univ. dr. Pavel
Năstase, președinte al Senatului universitar al

Foto: Deschiderea Adunării Generale extraordinare a AFER
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ASE, prof. univ. dr. Constantin Mitruț, președinte
SRS.
Cu această ocazie festivă, AFER a acordat
distincția Excelenţă pentru întreaga activitate,
în semn de supremă recunoaştere a meritelor
deosebite pe care un cadru didactic universitar
şi de cercetare ştiinţifică sau o entitate
organizaţională le-a avut în decursul activităţii
sale, contribuind la înfiinţarea, dezvoltarea,
perfecţionarea şi afirmarea învăţământului
universitar economic în plan naţional şi
internaţional, astfel: prof. univ. dr. Ion Stegăroiu,
prof. univ. dr. Panaite Nica, prof. univ. dr. Vasile
Cocriș, prof. univ. dr. Virgil Balaure, prof. univ.
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dr. Dumitru Matiș, prof. univ. dr. Ioan Plăiaș,
prof. univ. dr. Ion Pereș; Facultății de Economie
și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul
Universității din Craiova, la sărbătorirea celor
50 de ani de existență; Facultății de Științe
Economice (FSE) din cadrul Universității PetrolGaze din Ploiești, la sărbătorirea celor 25 de ani
de existență; Facultății de Științe Economice (FSE)
din cadrul Universității Valahia din Târgoviște,
la sărbătorirea celor 25 de ani de existență;
Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la sărbătorirea
celor 55 de ani de existență; Facultății de
Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA)
din cadrul Universității de Vest din Timișoara, la

sărbătorirea celor 50 de ani de existență.
A mai fost acordată distincția pentru Cea
mai bună carte din domeniul economic pentru
următoarele lucrări: „A concepe, a redacta
și a publica un articol științific. O abordare în
contextul cercetării economice” – autori: Vasile
Dinu, Gheorghe Săvoiu, Dan Cristina Dabija –
și „Starea de sănătate a managementului din
România în 2016” – autori: Ovidiu Nicolescu,
Ciprian Nicolescu și Cătalina Simona Ștefan.
La categoria Cel mai bun articol publicat într-o
revistă din domeniul economic – premiu ce se
acordă pentru lucrări din literatura economică
apărute în ultimii doi ani sub semnătura
personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică
din structura facultăţilor membre ale AFER –,
au fost acordate distincții pentru lucrările: „How
Visual Cognition Influences Process Model
Comprehension” – autori: Răzvan Petrusel, Jan
Mendling și Hajo A. Reijers – și „The Impact of
Subsidiaries’ Internal and External Integration
on Operational Performance” – autori: Levente

Szasz, Bela-Gergely Racz și Krisztina Demeter.
Având în vedere că AFER și-a asumat un rol activ
în relația cu mediul economico-social, precum
și cu alte instituții și organisme, cu ocazia Zilei
economiștilor și a Zilei universitarului economist
a avut loc Forumul AFER cu tema „Problemele
majore actuale și de perspectivă ale sistemului
economico-social al României”. Discuțiile au
avut loc în cadrul a patru workshop-uri, având
următoarele tematici: Dezvoltarea economică
și finanțarea investiților; Educație și cercetare;
Mediu și agricultură, siguranță și securitate
alimentară; Demografie și sănătate. Concluziile
discuțiilor au fost prezentate în plen. La lucrările
Forumului AFER au participat miniștri, președinți
ai comisiilor Senatului României și Camerei
Deputaților, lideri de organizaţii, oameni de
afaceri, în vederea realizării unor dezbateri
cu caracter practic cu reprezentanții mediului
universitar.
A consemnat: Radu PETRARIU,
Consilier rector pe probleme studențești
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Vizita delegației ASE în Japonia

Foto: Workshop-uri AFER din cadrul Forumului cu tema „Probleme majore actuale și de perspectivă ale sistemului
economico-social al României”
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În perioada 25-30 noiembrie a.c., o delegaţie
a ASE, compusă din prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, rector, şi prof. univ. dr. Marius Profiroiu,
prorector responsabil cu relaţiile internaţionale,
a efectuat o vizită în Japonia, în vederea stabilirii
de relaţii de cooperare cu universităţi din Tokyo.
Pe parcursul vizitei, au avut loc întâlniri cu
reprezentaţi ai Universităţilor Meiji, Toyo, Josai şi
Waseda, precum şi cu reprezentanţi ai mediului
diplomatic (Delegaţia Uniunii Europene la Tokyo
şi Ambasada României). Cu ocazia acestei vizite,
delegaţia ASE a marcat Centenarul Nicolae
D. Xenopol, fondator al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti şi primul ambasador al
României în Japonia.
Prima vizită la Tokyo a fost la universitatea Toyo,
fondată în anul 1887, cu 32.148 de studenți,
98,3% rata de angajare şi 1.199 de studenți

internaționali. Delegația ASE a avut o întâlnire
de lucru cu echipa prof. Kazuo Takahashi,
vicepreședinte pentru relații internaționale
şi director al Center for Global Education and
Exchange. Cu această ocazie s-au discutat
posibilitățile de cooperare dintre cele două
universităţi în domeniul economic, al studiilor
regionale şi al managementului turismului
internaţional. S-a convenit semnarea unui acord
de colaborare şi a unui acord Erasmus+ între
cele două universităţi. Domnul vicepreședinte
Takahashi şi-a arătat disponibilitatea de a
participa la conferinţa internațională organizată
de ASE în aprilie 2018 şi interesul pentru cercetări
comune în domeniul dezvoltării regionale.
A doua întâlnire a avut loc la Universitatea
Meiji cu echipa vicepreședintelui pentru
relații internaționale, prof. Kosaku Dairokuno.
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Universitatea a fost fondată în anul 1881 şi
are în componenţa sa zece facultăţi, printre
care amintim Facultatea de Economie şi Ştiinţe
Politice, Facultatea de Business Administration
şi Management Public, Facultatea de Agricultură
şi Politici de mediu. Cu această ocazie, s-a
convenit semnarea unui acord de cooperare
și a unui acord Erasmus+ pentru schimburi de
studenţi şi profesori. Au fost identificate sfere
comune de colaborare în domeniul economic şi
al afacerilor, urmând ca aceste demersuri să fie
concretizate în constituirea unor echipe comune
de cercetare.
La întâlnirea cu preşedintele Universităţii
Tokyo University of Foreign Studies, prof.
Hirotaka Tateishi, s-a convenit semnarea unui
acord de cooperare şi a unui acord Erasmus+. De
asemenea, universitatea şi-a exprimat interesul
pentru deschiderea unui centru de cultură şi
civilizaţie japoneză în ASE.
Următoarea întrevedere a delegației ASE a
avut loc la Universitatea Josai, cu prof. Kenji
Sugibayashi, președintele Universității gazdă.
Această universitate a fost creată în 1965, are
14.438 de studenți și oferă programe de studiu
în domeniile economie, business și turism. În
urma acestei întâlniri, s-a convenit semnarea
unui acord de colaborare și a unui acord Erasmus
între ASE și Universitatea Josai.
La Universitatea Waseda, delegația ASE s-a
întâlnit cu vicepreședintele acestei universități,
Învățământ și cercetare de performanță!
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prof. Morita, şi echipa sa responsabilă cu relațiile
internaționale și cu studenții acestei universități.
Universitatea Waseda a fost înființată în 1882 de
fostul prim-ministru japonez Shigenobu Okuma,
are 52.000 de studenți, dintre care 5.000 de
studenți internaționali. Ea ocupă locul 2 în
Japonia după rata de angajare a absolvenților
şi locul 26 în lume. Este a cincea universitate
din Japonia la categoria granturi de cercetare
câștigate. S-a convenit semnarea unui acord
Erasmus+ și s-a arătat disponibilitatea părții
japoneze pentru colaborare cu ASE în domeniul
economiei.
La finalul vizitei, delegația ASE a avut o serie de
întrevederi cu personalități din mediul diplomatic.
Prima întâlnire a fost cu E.S. domnul ambasador

Viorel Isticioaia Budura, şeful Delegaţiei Comisiei
Europene în Japonia. Întâlnirea a avut ca obiectiv
cunoaşterea eforturilor ASE pentru promovarea
cooperării cu universităţi din Japonia. Excelenţa
Sa a apreciat demersul ASE şi a arătat că acesta
trebuie continuat şi susţinut cu ocazia viitorului
târg educaţional din Japonia, care va avea loc în
mai 2018. Cu această ocazie, delegaţia ASE s-a
întâlnit şi cu domnii Julio Arias şi Richard Kelner
de la delegaţia Comisiei Europene în Japonia.
La întâlnirea cu E.S. doamna Tatiana Iosiper,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar
al României în Japonia, Excelenţa Sa a
prezentat câteva dintre documentele din
arhiva Ministerului Afacerilor Externe privind
activitatea lui Nicolae D. Xenopol, primul
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ambasador al României în Japonia şi fondator al
Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
A consemnat: prof. univ. dr. Marius PROFIROIU
Prorector ASE, Relații Internaționale

Foto: Delegația ASE în vizită la prestigioase universități din Japonia
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Târgul „ASE International Knowledge Fair”
Desfăşurat în perioada 6-9 noiembrie a.c.,

comunități care generează idei și practici în

prima ediție a târgului „ASE International

domeniul internaționalizării în cadrul Academiei

Knowledge Fair” are drept obiectiv crearea unei

de Studii Economice din Bucureşti.

Prima zi, organizată în colaborare cu British

principalele tendinţe în internaţionalizarea

Council România, a fost dedicată construirii

învăţământului superior, modele de parteneriate

parteneriatelor transnaţionale, cu participarea

transnaţionale, oportunităţi şi provocări în

E.S. dl. Paul Brummell, ambasadorul Marii

domeniul internaţionalizării. De asemenea, a

Britanii în România, şi a reprezentanţilor a

avut loc o masă rotundă referitoare la experienţa

cinci universităţi britanice: Coventry University,

studiilor în străinătate, la aşteptările studenţilor

Goldsmiths – University of London, University of

legate de programele predate în limbă străină,

Nottingham, University of the West of England-

la

Bristol, University of Essex. Participanţii din

la dificultăţi şi oportunităţi în mobilitatea

cadrul ASE, reprezentând toate facultăţile, alături

internaţională.

de invitaţi din cadrul Universităţii Politehnica
din Bucureşti, au participat la dezbateri privind

Foto: Participarea E.S. dl. Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii în România,
la ASE International Knowledge Fair
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importanţa

competenţelor

lingvistice,

Ziua a doua a cuprins sesiuni de informare şi
formare pentru scrierea şi implementarea de

Foto: Parteneriate educaționale dintre ASE și o serie de universități britanice
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proiecte internaţionale pentru reprezentanţi ai

şi studenţească propuse în comun, stagii de

facultăţilor şi departamentelor didactice din ASE

practică, studii de piaţă, lectori invitaţi, mentorat

şi echipele implicate în gestionarea fondurilor

pentru studenţii antreprenori etc.

nerambursabile la nivel instituţional. Programele
prezentate

de

reprezentanţii

MDRAPFE,

ANPCDEFP şi Horizon Consulting Network
au fost: cooperare teritorială europeană,
parteneriate strategice Erasmus+, granturi SEE
şi Horizon 2020.

Ziua a patra, „Investiţia în internaţionalizare”,
a fost dedicată dezbaterilor şi atelierelor
de formare în domeniul internaţionalizării:
prezentarea agendei de internaţionalizare a
ASE, a principalilor indicatori raportaţi către
organisme naţionale şi internaţionale, poziţia

Ziua a treia a fost dedicată studenţilor, prin

ASE în clasamentele internaţionale, acreditări,

Erasmus Info Day – totul despre oportunităţile

organizarea relaţiilor internaţionale, selectarea

de studii şi plasament Erasmus+, şi cooperării cu

partenerilor, managementul acordurilor de

mediul de afaceri, prin masa rotundă „Including

cooperare, gestionarea mobilităţii internaţionale.

the Business in Business Education”. Întâlnirea
cu reprezentanţi ai Camerelor de Comerţ şi
Industrie Româno-Britanică şi Româno-Franceză
şi ASE StartUp a permis identificarea de
oportunităţi pentru consolidarea cooperării cu

Foto: Discuții cu studenții ASE despre oportunitățile de studii și plasament Erasmus+

Evenimentul a reunit peste 180 studenţi şi
peste o sută de cadre didactice şi personal
implicat în procesul de internaţionalizare.
Material furnizat de Direcția Relații Internaționale, ASE

mediul de afaceri: teme de cercetare doctorală
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Conducerea UAIC s-a întâlnit cu Ambasadorul Republicii Coreea
Miercuri, 22 noiembrie 2017, ambasadorul
Republicii Coreea la București, domnul Kim
Eun-joong, a efectuat o vizită la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Excelența Sa a
fost primit de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei,
ordonatorul de credite al Universității, iar
discuțiile au evidențiat evoluția remarcabilă a
cooperării academice, marcată de semnarea a
cinci acorduri instituționale (cu Hankuk University

of Foreign Studies, Chung-Ang University,
Kookmin University, Soongsil University,
Kongju National University), două acorduri
bilaterale inter-instituționale Erasmus+ pentru
schimburi reciproce de studenți și personal
academic și administrativ, 19 granturi Erasmus+
aprobate pentru zece stagii incoming și nouă
stagii outgoing. De asemenea, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câștigat prin

competiție un proiect de cercetare cu Research
Center for Proteinaceous Materials, Chosun
University din Gwangju – Coreea, director de
proiect fiind prof. univ. dr. Tudor Luchian de la
Facultatea de Fizică, iar din partea instituției
coreene, prof. univ. dr. Yoonkyung Park.
De la ora 16.00, în Sala Senatului, ambasadorul
Kim Eun-joong a susținut conferința intitulată
„Globalization and the 4th Industrial Revolution”,
unde au fost prezenți studenți și profesori
interesați de această temă.
În cadrul acestei întâlniri, ambasadorul Kim
Eun-joong a apreciat interesul comunității ieșene
pentru limba și cultura coreeană și a precizat
că va depune eforturi pentru intensificarea
cooperării academice și cu mediul de afaceri.
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Amfiteatru al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor,
renovat cu sprijinul BCR
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a
inaugurat astăzi, 10 noiembrie 2017, amfiteatrul
C3 al Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor din Corpul C, care a fost renovat și
dotat la standarde europene cu sprijinul Băncii
Comerciale Române (BCR).
La eveniment au participat prof. univ. dr.
Mihaela Onofrei, ordonator de credite, Ionuț
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Stanimir, director executiv al BCR România, Vlad
Vitcu, director BCR Iași, studenți și profesori.
Lucrările de renovare au demarat la începutul
lunii iulie a acestui an și au presupus refacerea
tencuielii, a instalației electrice și a celei de
încălzire, înlocuirea pardoselii și a mobilierului.
Amfiteatrul, cu o suprafață de 192 de mp și o
capacitate de 200 de locuri, asigură studenților

echipamente electrice și electronice performante
și condiții de lucru la cele mai înalte standarde,
fiind dotat cu sistem de videoproiecție cu smart
board, sistem de sonorizare și sistem de iluminat
cu lămpi LED, rolete controlate electric etc.
Costul investiției a fost de 180.854 lei, sprijinul
oferit de BCR fiind de 112.503.82 lei.
Evenimentul de astăzi este rezultatul unei
colaborări fructuoase între Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi Banca Comercială
Română, fiind un exemplu de implicare activă a
mediului de afaceri în comunitatea academică.
În ultimii doi ani au fost renovate și modernizate,
cu sprijinul companiilor de IT, șapte laboratoare
de care beneficiază studenții și profesorii din
cadrul Facultății de Informatică. Printre aceste
companii se numără: Gemini CAD Systems,
Amazon, Bitdefender, AquaSoft, Centric, Levi 9 și
Continental.
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Cum pot fi ajutați studenții în situații dificile – curs rapid de „prim
ajutor” pentru profesori și angajați
Aproximativ unul din cinci studenți va trece, în

Cursul a fost susținut de Irina Șubredu, consilier

timpul facultății, prin momente dificile, în special

în carieră al Universității, specializat în oferirea de

de ordin personal. Universitatea „Alexandru Ioan

sprijin pentru depășirea situațiilor problematice la

Cuza” din Iași a organizat o întâlnire destinată

nivel personal sau profesional. Consilierii UAIC au

profesorilor și angajaților, în cadrul căreia

menționat că momentele grele pot fi identificate

aceștia au aflat cum să recunoască semnele unei

după semne precum: absentarea de la școală,

perioade problematice în viețile studenților,

apatia, schimbări de comportament, lipsa de

cum să deschidă un dialog și să facă primul pas

atenție, dezinteresul pentru aspectul fizic.

în soluționarea unor probleme care ar putea să
conducă la marginalizare, abandon școlar sau
chiar probleme pe termen mai lung.

În lipsa informațiilor sau a pregătirii de
specialitate, atât colegii, cât și profesorii sau
administratorii de cămin ezită să abordeze

Întâlnirea a avut loc pe 10 noiembrie, în

persoana afectată, mai ales că o abordare greșită

prezența a peste 40 de cadre didactice și angajați

poate provoca mai multă suferință. Cursul

din domeniul administrativ.

și-a propus să ofere câteva instrumente de

bază pentru inițierea contactului cu studentul,
informații legate de pașii imediat următori, dar
și o mai bună conștientizare a importanței de a
interveni cât mai rapid în astfel de cazuri.
Identificarea timpurie a oricăror dificultăți
este esențială în a preveni situații mult mai
grave, iar profesorii și angajații sunt cei mai
importanți aliați în preocuparea pentru starea
de bine a studenților. Trei sferturi din dificultățile
de sănătate mentală debutează înainte de 25
de ani și, în loc să primească ajutor, tinerii sunt
stigmatizați și izolați.
Cursul a fost organizat în cadrul proiectului
„PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi,
Consilieri, Tutori împreună pentru creșterea
echității sociale”, o inițiativă a UAIC ce vizează
în special studenți din medii defavorizate, din
mediul rural și din orașe mici. Tinerii care provin

cu elevi din mediul rural sau din orașe mici și
formarea unei rețele de studenți voluntari (peersuport) care să poată fi contactați confidențial
de către studenți atunci când aceștia simt că au
nevoie de ajutor.

din familii dezorganizate, din zone mai sărace
sau mai izolate sunt de trei ori mai susceptibili
să dezvolte probleme emoționale, consecințele
fiind apoi absenteismul școlar, acumularea
restanțelor, scăderea performanței academice și,
în final, abandonul școlar. Acesta este unul dintre
motivele pentru care este necesar să acordăm
mai multă atenție sănătății emoționale.
„PACT pentru incluziune” este un proiect
finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și
mai cuprinde activități precum: întâlniri și discuții
Învățământ și cercetare de performanță!
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Consorțiul „Universitaria”, la UVT
Rectorii celor mai mari universități din România
s-au reunit la Timișoara
Întruniți la Universitatea de Vest din
Timișoara în perioada 3-5 noiembrie 2017,
reprezentanții universităților Consorțiului
„Universitaria”, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din
București, Universitatea de Vest din Timișoara
și Academia de Studii Economice din
București, și-au reafirmat disponibilitatea de
a se implica în identificarea soluțiilor pentru
continuarea

dezvoltării

învățământului

superior din România.
În cadrul întâlnirii a fost adusă în discuție
finanțarea universităților, cerându-se explicit
creșterea finanțării instituționale pentru
anul 2018 cu sumele necesare acoperirii
majorărilor salariale prevăzute în Legea
153/2017, inclusiv a diferențelor rezultate
în urma introducerii indemnizației pentru
deținerea titlului științific de doctor, precum
și alocarea de fonduri din bugetul MEN
pentru plata sumelor datorate salariaților
în baza sentințelor judecătorești și a legii

salariale din ultima perioadă.
În

plus,

reprezentanții

Consorțiului

susțin distribuirea a 1% din finanțarea de
bază a universităților pentru cercetarea
universitară, pe criterii competitive. Având
în vedere contribuția universităților membre

ale Consorțiului la producția științifică

poziții în ierarhizările internaționale. Acestea

a României, aceștia solicită implicarea

își manifestă interesul și angajamentul pentru

reprezentanților Consorțiului în elaborarea

participarea la elaborarea legii educației, de

metodologiei de finanțare.

la stadiu de idee până la detalii legate de

De asemenea, conducerile celor cinci

normele metodologice de aplicare.

universități consideră că orice discuție

Reprezentanții Consorțiului se declară

referitoare la o nouă lege a educației nu poate

îngrijorați de ce se întâmplă cu finanțarea

fi legitimă fără implicarea reprezentanților

competitivă

universităților membre ale Consorțiului –

Aceștia constată unele incidente nefericite

universitățile românești clasate pe primele

în derularea ultimelor competiții: criterii

a

cercetării

în

România.

de evaluare interpretabile, renunțarea la
evaluatorii internaționali, precum și alte
insuficiențe procedurale. Mai mult decât
atât, universitățile membre ale Consorțiului
solicită publicarea datelor în baza cărora
Consiliul

Național

pentru

Finanțarea

Învățământului Superior propune finanțarea
suplimentară și cea de bază, pentru a elimina
orice supoziție de manipulare sau falsă
raportare.
Toate aceste subiecte, cât și altele discutate
în cadrul Consorțiului, sunt abordate pe larg
în cadrul rezoluției care a fost redactată la
finalul întâlnirii de la Timișoara, document
disponibil în cele ce urmează.

nr. 85/2016. De asemenea, s-a solicitat o
recalculare a alocărilor pe student echivalent
unitar, astfel încât să reflecte creșterile
Învățământ și cercetare de performanță!
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REZOLUȚIA
Consorțiului „Universitaria”, Buziaș, 3-4 noiembrie 2017
Noi,
reprezentații
universităților
Consorțiului „Universitaria”, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea
„Babeș-Bolyai”
din
Cluj-Napoca,
Universitatea din București, Universitatea
de Vest din Timișoara și Academia de Studii
Economice din București, ne reafirmăm
disponibilitatea de a ne implica în
identificarea soluțiilor pentru continuarea
dezvoltării învățământului superior din
România. Rezultatele din anii anteriori,
acumulări realizate cu mari eforturi, au adus
universitățile românești în convergență cu
tendințele lumii universitare internaționale.
Considerăm că unul dintre principalele
scopuri ale Consorțiului „Universitaria” este
să colaboreze cu decidenții în domeniu, în
special cu Ministerul Educației Naționale și
cu Ministerul Cercetării și Inovării, pentru a
consolida evoluția universităților românești.
În primul rând, aducem în discuție
finanțarea universităților, unde ne vedem
nevoiți să constatăm că realitatea nu
coincide cu așteptările și nevoile noastre
de dezvoltare. Cerem explicit creșterea
finanțării instituționale pentru anul 2018
Învățământ și cercetare de performanță!
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cu sumele necesare acoperirii majorărilor
salariale prevăzute în Legea 153/2017,
inclusiv a diferențelor rezultate în urma
introducerii indemnizației pentru deținerea
titlului științific de doctor, precum și
alocarea de fonduri din bugetul MEN
pentru plata sumelor datorate salariaților
în baza sentințelor judecătorești și a legii
nr. 85/2016. De asemenea, solicităm o
recalculare a alocării pe student echivalent
unitar și creșterea subvenției căminecantine, astfel încât să reflecte creșterile
salariale din ultima perioadă.
Susținem distribuirea a 1% din finanțarea
de bază a universităților pentru cercetarea
universitară, pe criterii competitive.
Având în vedere contribuția universităților
membre ale Consorțiului la producția
științifică a României, solicităm implicarea
reprezentanților noștri în elaborarea
metodologiei de finanțare.
Considerăm că orice discuție referitoare
la o nouă lege a educației nu poate fi
legitimă fără implicarea reprezentanților
universităților membre ale Consorțiului –
universitățile românești clasate pe primele

poziții în ierarhizările internaționale. Ne
manifestăm interesul și angajamentul pentru
participarea la elaborarea legii educației, de
la stadiu de idee până la detalii legate de
normele metodologice de aplicare.
Aducem în atenția publicului și a
decidenților stringența evaluării școlilor
doctorale. Susținem realizarea metodologiei
într-un grup de lucru, în care Consorțiul
„Universitaria” să fie reprezentat.
Suntem îngrijorați de ce se întâmplă
cu finanțarea competitivă a cercetării
în România. Constatăm unele incidente
nefericite în derularea ultimelor competiții:
criterii
de
evaluare
interpretabile,
renunțarea la evaluatorii internaționali,
precum și alte insuficiențe procedurale.
Cerem
profesionalizarea
organizării
competițiilor pentru finanțarea cercetării, în
primul rând prin selectarea unor evaluatori
internaționali și naționali relevanți pentru
domeniile disciplinare.
Solicităm publicarea datelor în baza cărora
Consiliului Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior propune finanțarea
de bază și cea suplimentară. Solicităm
respectarea legii și publicarea acestor
date, începând cu anii 2016-2017, pentru a
elimina orice supoziție de manipulare sau

falsă raportare. De asemenea, solicităm
includerea reprezentanților universităților
membre ale Consorțiului în grupurile de
lucru care elaborează metodologia de
alocare a locurilor bugetate, în cadrul
Consiliului Național pentru Statistică și
Prognoză în Învățământul Superior.
Rămânând consecvenți rolului pe care
ni l-am asumat în societatea românească,
aducem în discuție o serie de măsuri
punctuale, cum ar fi:
• Cerem modificarea listei de specializări
inteligente din OM 5376, din 19.10.2017,
listă în care arbitrariul este evident prin
neincluderea unor întregi domenii de
doctorat, ex: domeniile umaniste. De
asemenea, solicităm clarificarea limitelor
de aplicare a acestui Ordin;
• Identificarea unor soluții legislative
pentru creșterea relevanței calificărilor
masterale pe piața muncii;
• Înființarea
Asociației
Muzeelor
Universitare, ca formă de colaborare între
universitățile membre ale Consorțiului,
cu un prim obiectiv realizarea unei
Bibliografii a istoriei universitare;
• Concentrarea finanțării pentru dezvoltare
instituțională pe următoarele direcții: (1)
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echitate, (2) internaționalizare, (3) grădini
botanice și parcuri dendrologice, (4)
deontologia cercetării, (5) angajabilitate
și societăți antreprenoriale studențești;
• Continuarea
eforturilor
de
internaționalizare, în special prin
elaborarea unei metodologii pentru
diplome în co-tutelă (joint degree),
respectiv diplome duble (double degree).
De asemenea, solicităm introducerea
în legislația românească a organizării
programelor ce conduc către diplome
duble;
• Creșterea
ponderii
cercetării
postdoctorale în proiectele POCU
destinate finanțării studiilor doctorale și
postdoctorale;
• Modificarea OM 3850/2017 pentru a le
permite studenților să urmeze programele
de formare psihopedagogică fără a-i
condiționa să urmeze licența și masterul
în același domeniu. Universitățile
membre ale Consorțiului își asumă
sistemul de formare inițială și continuă a
cadrelor didactice, care poate fi gestionat
la nivelul celor mai înalte standarde de
calitate numai în mediul universitar;
• Constituirea unui fond special destinat
acoperirii cheltuielilor necesare pentru
Învățământ și cercetare de performanță!
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desfășurarea
activității
conform
standardelor
impuse
prin
Legea
146/2017, privind apărarea împotriva
incendiilor – sau prorogarea termenului,
pentru a evita situația închiderii a peste
80% dintre căminele studențești din
România;
• Modificarea OM 3475/17.03.2017 prin
reducerea procedurilor birocratice de
înregistrare și actualizare a calificărilor,
inclusiv prin eliminarea taxelor de
înscriere și de înregistrare a calificărilor
din învățământul superior în Registrul
Național al Calificărilor din Învățământul
Superior (RNCIS);
dublei
subordonări
a
• Eliminarea
societăților antreprenoriale studențești
și trecerea acestora în subordinea
rectorilor;
• Operaționalizarea Registrului Matricol
Unic și transferul de informații din această bază de date către alte instituții publice (Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, Ministerul Transporturilor), pentru
digitalizarea unor procese;
• Având în vedere dispozițiile înscrise în HG
42/2017, solicităm asigurarea respectării
dreptului studenților cu vârsta de peste
26 de ani la gratuitate la transportul intern feroviar, clasa a II-a, considerând cri-

teriul limitativ impus ca fiind ilegal și nejustificat.
Ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de colaborare între universitățile noastre: o
abordare strategică și integrată, la nivel de Consorțiu, a procedurilor și instrumentelor de
management universitar. Împreună, decidem să intensificăm cooperarea inter-universitară,
prin proiecte comune realizate atât din fonduri proprii, cât și din surse externe. Colaborările
vor fi guvernate de principiul sustenabilității și cel al echității, în interesul celor cinci universități membre. Prin acest demers, ne propunem să creștem capacitatea universităților
noastre de a adresa problemele prezentului și de a fi pregătite pentru a întâmpina provocările viitorului.
Semnează:
Prof. Dr. Mircea DUMITRU,
Rector al Universității din București
Prof. Dr. Nicolae ISTUDOR,
Rector al Academiei de Studii Economice din București
Acad. Prof. Ioan Aurel POP,
Rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA,
Rector al Universității de Vest din Timișoara
Prof. dr. Mihaela ONOFREI,
Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
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Ca universitate comprehensivă, UVT cultivă cu
responsabilitate valorile reale din lumea științelor
exacte, a științelor umaniste și artelor, încercând
să fie cea mai importantă structură academică
din zona de vest a țării implicată în promovarea
culturii și creației artistice recunoscută la nivel
național și internațional.

Actriță iubită și apreciată pe plan național și
internațional, manager eficient, om de cultură
activ și respectat în spațiul public românesc,
doamna Maia Morgenstern reprezintă unul
dintre modelele de tenacitate și dedicare pentru
noi toți. Titlul onorific conferit, de Doctor Honoris
Causa Artis, cel mai înalt titlu pe care o instituție
de învățământ superior poate să-l confere,
reprezintă modalitatea prin care Universitatea
de Vest din Timișoara îi recunoaște public și
pe deplin meritele dovedite în întreaga carieră
artistică.

Prezența, în Aula Magna a universității noastre,
a doamnei Maia Morgenstern demonstrează
încă o dată preocuparea instituției noastre de
a respecta arta, creația artistică și, în general,
valorile fundamentale ale societății.

Născută în București într-o familie evreiască,
Emilia-Maia-Ninel Morgenstern a studiat la
Academia de Teatru și Film între 1981 și 1985,
iar apoi a jucat la Teatrul Tineretului din Piatra
Neamț până în 1988. A apărut apoi pe scena

Maia Morgenstern, model de tenacitate și dedicare,
este membru de onoare al comunității UVT
Comunitatea academică a Universității de Vest
din Timișoara, fiind permanent preocupată să
își apropie valorile incontestabile ale diverselor
domenii de excelență, a avut deosebita onoare
de a acorda titlul onorific de Doctor Honoris
Causa Artis uneia dintre marile doamne ale
scenei și ecranului românesc, doamnei Maia
Morgenstern. Actrița de teatru și film, director
al Teatrului Evreiesc de Stat București, a devenit
membru de onoare al comunității academice
UVT în cadrul unei ceremonii care a avut loc luni,
13 noiembrie, în Aula Magna a Universității de
Vest din Timișoara.
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Teatrului Evreiesc de Stat din București, după
care s-a alăturat trupei de la Teatrul Național
„Ion Luca Caragiale”. Printre rolurile notabile pe
scena de teatru se numără Lola Lola din Îngerul
albastru (Der Blaue Engel) sau Kathleen Hogan în
Park Your Car in Harvard Yard. Ea este cunoscută
publicului român mai ales pentru rolurile din
filmele Balanța, Cel mai iubit dintre pământeni
și Patimile lui Hristos.
Numeroasele roluri de teatru și film pe care
le-a avut în cei peste 30 de ani de carieră
au devenit puncte de reper nu doar pentru
studenții la teatru și film, ci pentru fiecare dintre
noi. Au devenit repere ale culturii și motive de
mândrie în lume, atunci când doamna Maia
Morgenstern reprezintă cultura românească la
diverse festivaluri din lume.
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Într-o carieră atât de bogată în care, indiferent
de rolul interpretat, aceasta a știut să se
identifice cu personajele, arătându-și astfel
respectul față de rol, față de public și față de
cei cu care a lucrat, premiile nu puteau lipsi:
Premiul UNITER pentru Medeea din Trilogia
Antică și rolul Lola Blau, Premiul Național Lucia
Sturza Bulandra, pentru cea mai bună actriță a
anului pentru același rol, Premiul UCIN pentru
Cei care plătesc cu viața, premiile AUR, Felix,
Les stars de demain, Geneva și Premiul Criticii
pentru rolul din Balanța, premiul pentru cea mai
bună actriță la Festivalul Emma (Londra) pentru
rolul din Patimile lui Hristos.
Indiferent însă de toate acestea, doamna
Maia Morgenstern este un model de tenacitate,
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de perseverență și dedicare, de modestie și
umanitate pentru tinerii în căutare de repere
profesionale și morale. „Nu putem decât să ne
bucurăm că, în contextul evenimentelor culturale
organizate în Timișoara cu prilejul nominalizării
orașului de pe Bega la onorantul titlu de Capitală
Culturală Europeană 2021, Universitatea de Vest
din Timișoara devine un model de implicare în
cultura comunității prin promovarea nu numai
a evenimentelor artistice, culturale și de creație
artistică sub toate formele ei, ci și a unor
personalități marcante ale culturii românești,
precum distinsa doamnă Maia Morgenstern”,
a declarat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen
Gabriel Pirtea.
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Atelier Digital Google la UVT
Miercuri, 22 noiembrie 2017, în intervalul
11:00-12:00, a avut loc deschiderea oficială
a Atelierului Digital Google, proiect realizat
în cadrul colaborării dintre Universitatea de
Vest din Timișoara și prestigioasa companie
americană Google.
Atelierul Digital Google este în sine, pe lângă
o infrastructură modernă dedicată tinerilor
studenți ai UVT, și un program complex de
instruire în mediul online. Infrastructura a fost
amenajată de Google în clădirea de pe str. J. H.
Pestalozzi, nr. 16, la parter.
Parteneriatul Universității de Vest din Timișoara
cu Google este unul pe termen lung (20172020) și presupune desfășurarea următoarelor
activități pentru studenți, antreprenori, IMM-uri
din regiunea vest:
• acces la educație introductivă în domeniul
marketing digital;
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• cursuri online gratuite, în urma cărora
se pot obține certificări recunoscute de
Google și IAB Europe;

„Colaborarea cu cei de la Google este un
câștig important pentru studenții și profesorii
noștri de specialitate. Atelierul Digital va
însemna întărirea competențelor în domeniul
marketingului online. Sprijinul oferit în ceea ce
privește curriculumul universitar este de bun

augur, implicarea companiilor în elaborarea
ofertelor educaționale fiind una din prioritățile
noastre, având deja multe exemple în această
direcție”, a spus rectorul UVT, prof. dr. Marilen
Gabriel Pirtea.

• o serie de evenimente offline orientate pe
marketing digital;
• oferirea
de
consultanță
gratuită
și
personalizată
pentru
utilizarea
instrumentelor digitale, de strategie și
marketing online.
În plus față de activitățile ce se vor desfășura
în cadrul Atelierului Digital, compania Google
va avea o colaborare permanentă și cu cadrele
didactice de specialitate la nivel de curriculum
universitar. Experți din cadrul companiei Google
vor susține periodic și o serie de master class-uri
pentru studenții UVT. Primele cursuri de acest
tip se desfășoară în săptămâna 20-24 noiembrie
2017 și vor fi susținute de trainerii Google Adrian
Enache și Mădălina Stănescu.
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