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Proiect video inedit realizat de cele șase
universități publice clujene
Clujul este recunoscut ca fiind unul dintre cele
mai importante şi atractive centre universitare
din spaţiul central şi estic al Europei, nu doar ca
urmare a calităţii ridicate a actului educaţional,
ci şi datorită costurilor moderate de trai şi studiu,
precum şi ofertei extrem de variate în ceea ce
priveşte activităţile extracurriculare, fie ele
activităţi culturale (festivaluri de teatru, muzică
şi film), sportive sau de divertisment.
Universitatea Babeș-Bolyai a realizat, alături
de celelalte universități publice din Cluj-Napoca,
un proiect inedit de prezentare și promovare
comună a Clujului universitar în vederea atragerii
și menținerii unei resurse umane de calitate în
municipiul Cluj-Napoca, în condițiile în care, în
momentul de față, la nivelul populaţiei clujene,
aproximativ 25% dintre locuitorii municipiului
Cluj-Napoca sunt studenţi, ceea ce ridică nivelul
de atractivitate nu doar pentru viitorii potenţiali
studenţi, ci şi pentru mediul de afaceri, pentru
potenţialii investitori.
Proiectul, unic în mediul universitar românesc,
a încercat să surprindă şi să redea atât oferta
universitară a Clujului, cât şi spiritul oraşului
ca spaţiu cotidian, economic, cultural şi sportiv
în permanentă dinamică, în continuă evoluţie
adaptată aşteptărilor comunităţii, dar şi
pretenţiilor studenţilor care îl populează.
Învățământ și cercetare de performanță!
6

„Am încercat să surprindem spiritul Clujului ca
oraș al comunicării, al strategiilor comune, cu
alte cuvinte al parteneriatului, între universități,
mediul de afaceri și autoritățile publice locale.
Este pentru prima dată când toate universitățile
publice ale unui centru universitar din România
colaborează pentru realizarea și promovarea
unei oferte comune, pentru constituirea unei
comunități închegate și coerente, indiferent
de concurența din timpul admiterii”, afirmă
inițiatorii proiectului, potrivit cărora „caracterul
multicultural al învăţământului superior şi oferta
educaţională multilingvistică transformă Clujul
într-un spaţiu deschis şi foarte primitor pentru
studenţii din întreaga țară și din afara graniţelor
României, fie că sunt sau nu vorbitori de limba
română”.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat
de atragerea şi menţinerea unei resurse umane
de calitate în municipiul Cluj-Napoca, obiectiv ce
poate fi atins prin consolidarea poziției Clujului
în galeria marilor centre universitare europene
şi atragerea unui număr mai mare de studenţi
prin creșterea nivelului de atractivitate a
Clujului ca prim centru universitar multicultural
şi multidisciplinar, în contextul geografic al
Transilvaniei, al României şi al ariei estice a
Europei, dar și ca spațiu de manifestare reală a

parteneriatului între entitățile reprezentative ale
comunității (mediul de afaceri, mediul academic
și autoritățile locale).
Element definitoriu al Clujului, această
relație constantă de comunicare și colaborare
existentă între mediul academic, autoritățile
locale și mediul de afaceri evoluează și se
concretizează în mod continuu prin proiecte și
strategii comune, prin permanenta adaptare a
universităților clujene la cerințele concrete ale
mediului de afaceri, prin lansarea și dezvoltarea
unor programe academice în parteneriat

(universitate-mediu de afaceri/ autorități
locale), prin integrarea studenților în activitatea
reală, economică a orașului și, nu în ultimul rând,
prin implicarea constantă a celor trei entități, ca
parteneri, în viața de zi cu zi a comunității.
Din această perspectivă, proiectul, surprinde
şi redă atât oferta universitară a Clujului, cât şi
spiritul oraşului ca spaţiu cotidian, economic,
cultural şi sportiv, Universitățile clujene fiind
prezentate prin elementele arhitecturale
care le identifică în spațiul urban al Clujului
(urmând exemplul de impact vizual al clădirilor
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reprezentative ale universităților de tradiție), pe
o coloană sonoră relevantă şi atractivă pentru
cei pe care partenerii proiectului îşi doresc să îi
atragă – piesa „Ne vedem la Cluj” a trupei Hara.
Proiectul realizat de cele șase universități
publice din Cluj-Napoca – Universitatea BabeșBolyai, Universitatea Tehnică, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”,
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
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Veterinară, Universitatea de Artă și Design,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” – este
doar primul dintr-un șir de proiecte comune
care vizează promovarea Clujului universitar.
Materialul video coordonat de reprezentanți
ai Facultății de Științe Politice, Administrative și
ale Comunicării din cadrul Universității BabeșBolyai poate fi urmărit accesând link-ul https://
tinyurl.com/yd3bk8oo.
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Studenții UBB aduc peste 190 de milioane de euro bugetului Clujului
Impactul direct al Universității Babeș-Bolyai în
economia municipiului Cluj-Napoca depăşeşte
190 de milioane de euro, arată rezultatele unei
cercetări încheiate recent.
Cercetarea a luat în considerare datele
aferente anului 2015 și a făcut obiectul unui
studiu doctoral realizat de Andrei Chircă în cadrul
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării a Universității Babeș-Bolyai. Studiul
s-a bazat pe o anchetă sociologică și a analizat
cheltuielile generate în economia municipiului
Cluj-Napoca prin intermediul cheltuielilor
proprii ale Universității pentru bunuri și
servicii, ca urmare a cheltuielilor angajaților
universității, a cheltuielilor studenților, precum
şi prin intermediul cheltuielilor vizitatorilor şi ale
candidaţilor din perioada admiterii.
Conform rezultatelor cercetării, impactul
direct al Universității Babeș-Bolyai în economia
municipiului Cluj-Napoca – aferente anului
2015 – se ridică la nivelul sumei de 847.373.804
lei (190.635.276 Euro), din care: cheltuielile
studenţilor reprezintă 601.943.386 lei, cele ale
angajaților ajung la suma de 124.083.114 lei,
cheltuielile efectuate în mod direct de către
Universitate sunt de 81.040.658 lei, în timp ce
vizitatorii studenților au cheltuit 33.676.767
lei, iar vizitatorii aflați în Cluj-Napoca strict pe
perioada admiterii au cheltuit 6.629.879 lei.
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Studiul a fost realizat doar la nivelul studenților
la forma de învățământ cu frecvență, la nivelurile
licență, master și doctorat.
***
Studiul estimează, pe baza unei anchete
sociologice, cheltuielile studenților pe parcursul
studiilor, cheltuielile vizitatorilor studenților și
cheltuielile vizitatorilor din perioada admiterii.
Populația studiată este reprezentată de un
număr de 29.754 de studenți ai UBB în municipiul
Cluj-Napoca, înscriși la forma de învățământ cu
frecvență, la nivelurile licență, master și doctorat,
fiind realizate, în perioada februarie-mai 2016,
un număr de 1.159 de chestionare valide.
În eșantion sunt prezenți studenți de la toate
cele 21 facultăți, din străinătate și Republica
Moldova, din 41 din cele 42 județe (41 județe
plus municipiul București) – doar studenții care
provin din județul Olt (32 la număr) nu sunt
prezenți printre respondenți.
Conform rezultatelor chestionarului, 59%
dintre studenţi nu au nicio formă de venit, din
restul de 41%, 17% au bursă, iar restul lucrează,
12% fiind angajaţi cu normă întreagă.

În medie, timpul de permanență în Cluj-Napoca
este de 3,85 zile, cheltuiala medie zilnică fiind de
108.14 lei,
• Cheltuielile datorită vizitelor percepute de
studenți:
Totalul cheltuielilor persoanelor aflate în vizită
la studenții UBB în 2015 se ridică la 33.676.767
lei (7.576.326 Euro), iar durata medie de
permanenţă este de 7,59 zile în cazul membrilor
familiei, respective 8,13 zile în cazul prietenilor.
• Cheltuielile studenților în Cluj-Napoca în
2015 s-au îndreptat, conform studiului
realizat de Andrei Chircă, după cum
urmează: 23% spre produse alimentare,
17% spre cazare, 11% spre unitățile de

Cheltuiala minimă este analizată la nivelul unui
student nivel licență, la buget, cazat în căminul
universității. Față de acesta:
• un student la master va cheltui, în medie,
cu 382 de lei mai mult lunar, toate celelalte
variabile rămânând neschimbate;
• un student în regim cu taxă va avea o
cheltuială medie lunară cu 531 de lei mai

Structura totalului impactului direct pe agenții
generatori
vizitatorii
studenților 4%

Studiul a relevat existenţa mai multor tipuri
mari de cheltuieli:
• Cheltuieli pe perioada de admitere:
Totalul cheltuielilor potențialilor studenți,
în vizită în Cluj-Napoca cu ocazia organizării
concursului de admitere la UBB în 2015:
6.629.879 lei (1.491.536 Euro)

alimentație publică (cantină, restaurante,
baruri, cafenele), 7% au fost cheltuieli cu
produse vestimentare şi încălțăminte, 6%
au fost cheltuieli pentru utilități la cazare,
6% sunt produse de întreținere.

studenții
71%

universitatea
9%

angajații
15%

vizitatori
admitere
1%
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mare, toate celelalte variabile rămânând
neschimbate;
• un student care stă cazat cu chirie în ClujNapoca va cheltui, în medie, cu 774 lei/
lună mai mult, restul variabilelor rămânând
neschimbate;
Calculul totalului cheltuielilor studenților
UBB (29.754) aferente anului 2015 cu ajutorul
mediilor ponderate în funcție de rezultatele
regresiei lineare multiple arată un impact direct
de 629.208.559 lei (141.554.231 Euro).
Sintetic, rezultatele studiului privind impactul
direct al UBB în economia municipiului Cluj-

Napoca aferente anului 2015, după excluderea
din totalul sumelor cuantificate la nivel de agent
generator de cheltuieli a tuturor acelor sume
care sunt suspecte de a fi dublu contabilízate,
relevă un impact de 847.373.804 lei (190.635.276
Euro), structurată conform tabelului de mai jos:
Categorie
Studenții
Angajații
Universitatea direct
Vizitatorii studenților
Vizitatorii pe perioada
admiterii
Total

Suma (RON)
601.943.386
124.083.114
81.040.658
33.676.767
6.629.879
847.373.804

Structura cheltuielilor UBB în anul 2015:

Burse și
ajutoare
sociale pentru
studenți
12%

Cheltuielile
angajaților
36%

Cheltuielile
directe ale
universității
24%

Contribuțiile
la stat
28%

Din totalul cheltuielilor UBB din anul 2015 – 343.319.232 lei:
81.040.658 lei – cheltuielile directe ale universității
124.083.114 lei – cheltuielile angajaților
Învățământ și cercetare de performanță!
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Procent
71%
15%
9%
4%
1%
100%

Totalul impactului direct este subestimat ca
urmare a includerii în studiu doar a studenților
la forma de învățământ la zi, fără studenții incluşi
în programele postuniversitare și pentru grade
didactice; de asemenea, nu au fost cuantificate
cheltuielile altor categorii de vizitatori, aflaţi în
Cluj cu ocazia conferințelor și a evenimentelor
speciale organizate de universitate. De
asemenea, nu au fost luate în calcul alte structuri
asociate universității, precum centre culturale,
organizații sportive etc.
Aplicarea multiplicatorilor naționali de
impact indirect și cel indus obținuți prin Analiza

Input-Output arată un impact total estimat la
3.015.304.198 – 3.331.365.298 lei (678.358.650
– 749.463.510 Euro).
şi
Rezultatele
studiului
evidenţiază
subfinanțarea sistemului de învățământ superior
în România, arătând un raportul îngrijorător între
efortul gospodăriilor față de efortul din surse
publice, subfinanțarea transferând în sarcina
studenților lipsa de fonduri necesare universității.
În termeni de impact în economia municipiului,
imaginea rămâne puternic distorsionată dacă
este prezentat doar de bugetul acesteia.

Structura totalului studenților în Cluj-Napoca în anul
universitar 2015-2016 pe universități (INS Cluj)
Univ. de Artă
1%

Acad. de
Muzică 2%

USAMV
9%

UMF
11%

Universitatea
tehnică
23%

Universitatea
Babeș-Bolyai
50%

Universități
private 4%
www.universitaria.ase.ro
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Parteneriat UBB-NTT DATA pentru realizarea proiectului Transilvania
100+ al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”
Facultatea de Matematică și Informatică din
cadrul Universității Babeș-Bolyai și compania
NTT DATA România vor colabora pentru
realizarea proiectului Transilvania 100+ al
Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”
din Cluj-Napoca.
Scopul proiectului realizat cu sprijinul
Institutului StarUBB este constituirea unei
baze de date ample și a unei platforme online
de vizualizare a datelor istorice care au ca idee
centrală anul 1918 și realizarea României Mari,
dar care să pornească de la începutul secolului al
XIX-lea și să ilustreze modul în care, de-a lungul
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unor cicluri istorice, românii din Transilvania
s-au raportat la acest important moment.
Proiectul va fi realizat cu sprijinul financiar
și tehnic al companiei NTT DATA România, în
colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga”, și presupune crearea unei
aplicații web care va permite accesul la
documente, imagini, manuscrise existente în
baza de date a bibliotecii. Sistemul constituie o
bibliotecă digitală administrată prin intermediul
programului open-source Dspace și permite
căutarea în descrierile bibliografice (format
DublinCore) și în format fulltext. Aplicația
facilitează accesul la colecții tematice și permite
căutarea, filtrarea și vizualizarea informațiilor
în diferite formate: hărți cu referințe la originea
documentelor, timeline – ordonare temporală,
vizualizare de manuscrise digitale sub formă de
carte adnotată.

Proiectul va fi coordonat, din partea UBB, de
prof. dr. Czibula Istvan și lect. dr. Ioan Lazăr de
la Departamentul de Informatică, dar va implica
și studenți aleși în urma unui proces de selecție:
Ciprian Anin Mates (anul 1 la Masteratul de
Software Engineering) și Nicoleta Iulia Tica
(anul 1 la Masteratul de Sisteme Distribuite în
Internet).
Proiectul se derulează în perioada ianuarieoctombrie 2018, iar compania NTT DATA oferă
studenților burse de cercetare în valoare de 400
Euro/ student/ lună.
Implicarea în acest proiect reconfirmă
colaborarea intensă dintre Facultatea de
Matematică și Informatică a Universității BabeșBolyai și mediul de afaceri din zona de IT&C din
Cluj-Napoca.
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Universitatea din București a deschis seria dezbaterilor dedicate
Centenarului Marii Uniri de la 1918
Universitatea din București a organizat prima
dezbatere dedicată Centenarului Marii Uniri
de la 1918, luni, 8 ianuarie 2018. Specialiști în
istorie, relații internaționale, științe politice,
drept și filosofie, personalități ale vieții publice și
reprezentanți ai instituțiilor statului au dezbătut
în cadrul unei mese rotunde intitulate “President
Wilson’s Fourteen Points Speech and the Rise of
Nation-States in Central and Eastern Europe”, care
s-a desfășurat în sala ,,Constantin Stoicescu” a
Palatului Facultății de Drept.
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Discuția a pornit de la cele 14 puncte prin care
președintele Statelor Unite ale Americii, Woodrow
Wilson, enunța în sesiunea comună a Congresului
din 8 ianuarie 1918 țelurile Statelor Unite ale
Americii pentru reinstaurarea păcii la sfârșitul
Primului Război Mondial. Unul dintre aceste puncte
privea dreptul la auto-determinare națională și a
stat la baza formării statelor naționale din Europa
Centrală și Răsăriteană.
Comunitatea academică a Universității din
București consideră că lansarea seriei evenimentelor

dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri
prin evocarea ideilor din discursul președintelui
Woodrow Wilson este modul cel mai potrivit prin
care poate fi înțeleasă convergența dintre idealurile
democratice universale și aspirațiile naționale ale
participanților la evenimentele istorice din 1918.
Evenimentul a fost, totodată, un bun prilej pentru
noi toți să reflectăm, împreună cu colegii din Statele
Unite, asupra valorilor comune care ne-au ajutat să
modelăm istoria și care ne vor ajuta să facem față
provocărilor secolului XXI.

Printre participanții la dezbatere s-au numărat
prof. Mircea Dumitru (rectorul Universității din
București), Abigail Rupp (Deputy Chief of Mission,
U.S. Embassy in Romania), prof. Bogdan Aurescu
(Universitatea din București), prof. Adrian Paul
Iliescu (Universitatea din București), dr. Alin Matei
(Universitatea din București), dr. Trygve Throntveit
(University of Minnesota) și dr. Stephen Wertheim
(King’s College, Cambridge & Birkbeck, University
of London).
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Parteneriat cu institutele de fizică de pe Platforma Măgurele pentru
dezvoltarea cercetării științifice
Universitatea din București a încheiat un acord de
parteneriat cu institutele de cercetare-dezvoltare
pentru fizică de pe Platforma Măgurele, care
constituie cel mai mare și modern centru științific
din România în domeniul fizicii și în domenii conexe.
Miercuri, 17 ianuarie 2018, conducerile
Universității din București, Facultății de Fizică și
ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”,
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației,
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor, Institutului Național
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de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
în Optoelectronică au semnat un acord care face
posibilă colaborarea inter-instituțională mult mai
strânsă pentru cercetare în domeniul fizicii.
Astfel, profesorii și doctoranzii Școlii Doctorale de
Fizică din cadrul Universității din București vor avea
acces la infrastructura de cercetare de la Măgurele,
creând astfel premizele unui ecosistem de cercetare
performant.
Mai mult, reprezentanții institutelor de cercetaredezvoltare vor putea participa la procesele
decizionale din cadrul Școlii Doctorale de Fizică.

www.universitaria.ase.ro
21

,,Este important din punct de vedere al deciziilor
politice să afirmăm și să reafirmăm faptul că
educația și cercetarea trebuie să fie convergente
și, chiar dacă structurile guvernamentale și
administrative sunt separate, cred că este foarte
important să vedem că filozofia este una și aceeași.
Nu poți să ai educație, cel puțin la nivel de masterat
și de doctorat, dacă nu ai și programe de cercetare.
Este un moment istoric atât pentru Universitatea
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din București, cât și pentru comunitatea fizicienilor,
pentru că prin această colaborare deschidem calea
către știința de nivel superior”, a declarat Mircea
Dumitru, rectorul Universității din București.
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare,
partenere ale Universității din București, sunt
specializate în fizică şi inginerie nucleară, fizica
laserilor, plasmei și radiației, fizica materialelor,
fizica pământului și optoelectronică, astfel încât

formarea viitorilor fizicieni se realizează în mai
multe direcții.
La rândul său, academicianul Nicolae Victor
Zamfir, directorul general al Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie
Nucleară ,,Horia Hulubei”, a vorbit despre
performanța în cercetare la Universitatea din
București: ,,Trebuie să arătăm și sunt sigur că o
să reușim să demonstrăm că Universitatea din

București va avea una din cele mai puternice școli
doctorale din spațiul românesc și din Uniunea
Europeană și că poate rivaliza cu orice universitate
din Statele Unite în privința laboratoarelor”.
Dezideratul comun al instituțiilor partenere este
acela al creșterii competitivității învățământului
superior și cercetării românești, atât pe plan
național, cât și în spațiul global al științei.

www.universitaria.ase.ro
23

Cei mai buni membri ai comunității academice, premiați de Senatul
Universității din București
Universitatea din București a premiat în cadrul
primei ediții a Premiilor Senatului Universității din
București cei mai valoroși membri ai comunității
academice.
Inițiativa urmărește să aducă recunoaștere
performanțelor academice, în cercetare și
implicare civică, ale membrilor comunității noastre
academice. Astfel, au fost acordate premii în
domeniile științe umaniste, științe sociale, științele
vieții și ale pământului, științe exacte și inginerie,
la următoarele trei secțiuni: educație/ formare
profesională, cercetare, inovare și publicații,
precum și profesori emeriți, profesori asociați,
alumni și angajatori.
Marile premii au fost acordate pentru ,,Profesorul
anului”, ,,Cel mai inovator program universitar/
post-universitar, ,,Cel mai prestigios articol/ cea mai
prestigioasă publicație”, ,,Autorul/ proiectul/ echipa
de cercetare cu cea mai mare contribuție științifică
cu impact în societate”, ,,Cea mai bună teză de
doctorat”, ,,Cea mai bună disertație de masterat”,
,,Cea mai bună teză de licență”, ,,Alumnus-ul
anului” și ,,Angajatorul anului”.
Distincțiile au fost oferite în urma unui proces
de selecție la care au participat cei 119 membri
ai Senatului Universității din București. Premiile
reprezintă bugete de tip grant eligibile în mediul
academic, care pot fi utilizate pentru achiziția de
echipamente pentru activitatea de cercetare, cărți,
Învățământ și cercetare de performanță!
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soft-uri, mobilități academice etc.
Marii câștigători au fost următorii:
• ,,Profesorul anului”: conf. univ. dr. Bogdan
Suditu, cadru didactic la Facultatea de
Geografie;
• ,,Cel mai inovator program universitar/ postuniversitar”: Master – ,,Dezvoltare Teritorială
Inteligentă” – Facultatea de Geografie;
• ,,Alumnus-ul anului”: Cristopher Teodor
Uglea, Facultatea de Istorie;
• ,,Cea mai bună teză de licență”: AndreiNicolae Popa – ,,Controlul parlamentar asupra
activității Serviciului Român de Informații”
(conducător științific prof. univ. dr. Marian

Zulean, Facultatea de Științe Politice);
• ,,Cea mai bună disertație de masterat”: AncaMaria Pănoiu – ,,Muzeul naiv: priviri asupra
identității” (conducător științific lect. univ. dr.
Laura Marin, Facultatea de Litere, CESI);
• ,,Cea mai bună teză de doctorat”: Roxana
Marin – „A Descriptive Inquiry into the Local
Political Elites of East – Central Europe. A
Comparative Approach of Tecuci (Romania),
Česká Lípa (The Czech Republic), Oleśnica
(Poland), Gyula (Hungary), Levice (Slovakia),
and Targovishte (Romania)” (conducător
științific prof. univ. dr. Ioan Stanomir, Facultatea
de Științe Politice);
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• ,,Autorul/ Proiectul/ echipa de cercetare cu
cea mai mare contribuție științifică cu impact
în societate”: Olimpiada de Lingvistică, conf.
univ. dr. Adina Dragomirescu, asist. dr. Roxana
Magdalena Dincă, asist. dr. Valentina Cojocaru,
Departamentul de Lingvistică al Facultății de
Litere și “Development of the Theory of the
Dynamic Context by Analyzing the Role of the
Aridization in Generating and Amplifying the
Regressive Phenomena from the Territorial
Systems”, Daniel Peptenatu, Facultatea de
Geografie;
• ,,Cel mai prestigios articol/cea mai
prestigioasă publicație”: Alexandru Babeș –
“Photosensitization of TRPA1 and TRPV1 by
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7 – dehydrocholesterol: Implications for the
Smith – Lemli – Opitz syndrome”. 3 autori
din universitate – Alexandru Babeș, Cosmin

I. Ciotu; Tal Hoffman, Tatjana I. Kichko; Tudor
Selescu; Cristian Neacșu; Susanne K.Sauer;
Peter W. Reeh; Michael J.M. Fischer –
Facultatea de Biologie.
Universitatea din București a oferit distincția de
,,Angajatorul anului” companiei Bitdefender.
,,O universitate ca a noastră, o universitate de
cercetare avansată trebuie să își premieze valorile.
Investiția în talente, în performeri, sursele cele
mai bune de inovație, de creativitate, de progres
științific și tehnologic, este cea mai rentabilă și
este o condiție esențială a dezvoltării organizațiilor
moderne. Îi premiem astăzi pe cei care au schimbat,
schimbă și vor schimba în bine universitatea
noastră, lumea academică și, prin ea, România”, a
declarat în cadrul ceremoniei prof. Marian Preda,
președintele Senatului Universității din București.

La rândul său, profesorul Mircea Dumitru, rector
al Universității din București, a subliniat nevoia ca
meritocrația să guverneze nu doar universitatea,
ca instituție de educație, ci și întreaga societate
românească.
,,Doar într-o instituție care funcționează bine
poate să fie prezentă excelența și recunoașterea
meritocrației. Noi toți cei care lucrăm în
învățământul superior ne-am dori ca aceste
mici insule de normalitate, de stabilitate și de
recunoaștere corectă a meritelor să poate fi extinse
într-un arhipelag mai mare și, de ce nu, ca întreaga
societate românească să fie influențată de ceea
ce este bine, de ceea ce este adevărat, corect și
frumos”, a declarat rectorul Mircea Dumitru.
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Institutul Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti,
distins cu titlul de ,,Institut Confucius al Anului 2017”
În cadrul unei ceremonii care a avut loc la
Xi’an, Institutul Confucius din cadrul Universităţii
din Bucureşti a fost distins cu titlul de „Institut
Confucius al Anului 2017”.
Evenimentul s-a desfășurat sub egida celei de-a
douăsprezecea Conferinţe Anuale a Institutelor
Confucius, organizate de către Hanban, Sediul
General al Institutelor Confucius, în perioada 1113 decembrie 2017. La eveniment au participat
rectorul Universității din București, prof. Mircea
Dumitru, și directorul român al Institutului,
prof. Luminița Bălan. De altfel, cei doi au primit,
din partea vicepremierului Republicii Populare
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Chineze, Liu Yandong, și placheta care atestă
distincția oferită de Hanban.
Titlul de „Institut Confucius al Anului” s-a
acordat anul acesta unui număr de 25 de
institute din cele 525 existente în întreaga lume.
Distincția se acordă anual, în urma evaluării
performanţelor fiecărui institut în plan academic,
didactic și cultural. Activitatea Institutului
Confucius din cadrul Universităţii din Bucureşti a
fost apreciată ca fiind una extrem de bogată, cu
rezultate remarcabile pe multiple planuri.
De altfel, nu este pentru prima dată când
Institutul Confucius din cadrul Universităţii din

Bucureşti se remarcă printre cele mai bune
din lume. Anul trecut, în cadrul celei de-a
unsprezecea Conferinţe Anuale a Institutelor
Confucius, directorului român al institutului,
prof. Luminiţa Bălan, i-a fost acordat Premiul
de Excelenţă pentru rezultatele deosebite în
promovarea limbii şi culturii chineze în România.

Înfiinţat în anul 2013, în parteneriat cu
Universitatea de Studii Politice şi Juridice
din Beijing, Institutul Confucius din cadrul
Universității din București a dezvoltat o reţea de
cursuri de limbă şi cultură chineză atât în cadrul
universităţii, cât şi în numeroase institutuţii de
învăţământ preuniversitar din Bucureşti şi din
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alte oraşe, precum Galaţi, Iaşi, Craiova, Suceava,
Giurgiu. În plus, în anul 2016, Institutul Confucius
a deschis două Clase Confucius, respectiv la
Colegiul Economic A. D. Xenopol din Bucureşti şi
la Colegiul ,,Ferdinand I” din Bacău, unde există
un număr mare de cursanţi care studiază limba
chineză.
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Activitatea desfăşurată de Institutul Confucius
se remarcă şi prin organizarea a numeroase
evenimente academice, precum conferinţe
ştiinţifice internaţionale, dezbateri lunare pe
diverse teme și lansări de carte, contribuind
astfel la dezvoltarea sinologiei româneşti.
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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ASE și OMV Petrom au inaugurat un amfiteatru modernizat la
standarde de top
În data de 18 ianuarie a.c., a avut loc inaugurarea
Amfiteatrului „Grigore Moisil”, situat la etajul I al
Clădirii „Virgil Madgearu”, modernizat complet
de OMV Petrom, partener strategic al ASE.
Renovat total, amfiteatrul a fost dotat cu
echipamente de proiecție video, filmare a
cursurilor, video-conferință si amplificare
sunet, cu un sistem inteligent de iluminat,
eficient energetic, care se poate programa după
specificul activităților din sală. Băncile vechi,
instalate odată cu inaugurarea clădirii, în 1969,
au fost înlocuite cu unele ultramoderne, realizate

cu materiale pe bază de nanotehnologii. Acestea
asigură o durată de viață ridicată, au capacități
de auto-reparare și proprietăți anti-reflexie și
anti-bacteriene. Fiecare bancă a fost dotată cu
prize proprii. Valoarea proiectului s-a ridicat la
160.000 de euro.
Amfiteatrul „Grigore Moisil” are o capacitate
de aproximativ 140 de locuri și va fi folosit ca sală
de curs de către studenții mai multor facultăți din
cadrul ASE, dar și pentru manifestări științifice,
având toate dotările necesare. Circa 1.000 de
studenți ASE vor beneficia semestrial de noul

amfiteatru.
La eveniment au participat prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, dna Alina Popa,
General Manager OMV Petrom Global Solutions,
alături de reprezentanți ai conducerii ASE, OMV
Petrom, parteneri invitați, cadre didactice și
studenți ASE.
Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom,

modernizarea infrastructurii de studiu, ci face
parte dintr-o viziune mai largă, care include
contactul direct al studenților cu realitățile
lumii economice și organizaționale, prin
participarea angajaților companiei la seminarii
și workshopuri”.
Alina Popa, General Manager OMV Petrom
Global Solutions: „Modernizarea amfiteatrului

referitor la proiectele companiei în domeniul
educației: „Consider că educația ar trebui să
fie o prioritate națională. Mediul de afaceri
ar trebui să lucreze împreună cu cel academic
și cel guvernamental pentru a transforma
sistemul de educație într-un factor de creștere
a competitivității României. Mă bucur că OMV
Petrom poate da un exemplu în acest sens.
Parteneriatul nostru cu ASE nu se limitează la

este doar una din direcțiile de colaborare dintre
ASE și OMV Petrom. În 2017, OMV Petrom a
devenit partener în cadrul unui nou program
de masterat, în Business Services. În cadrul
acestui parteneriat, OMV Petrom a sprijinit
ASE pentru dotarea cu licențe SAP, iar angajații
companiei participă la cursuri și seminarii
pentru a le oferi studenților și abilități practice.
În viitor, colaborarea va continua cu o serie de

Foto: Amfiteatru OMV ASE
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sesiuni cu studenții ASE, în care reprezentanții
OMV Petrom vor împărtăși din experiența și
așteptările mediului de afaceri, pe teme variind
de la inovație la etica în afaceri”.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE:
„Amenajarea Amfiteatrului «Grigore Moisil» este
un prim pas substanțial în cadrul parteneriatului
strategic dintre Academia de Studii Economice
din București și OMV Petrom. Este șansa pe
care OMV Petrom o acordă generațiilor viitoare
de studenți și cadre didactice de a-și desfășura
activitatea într-un spațiu dotat în conformitate
cu standardele de top din lume. Mulțumim
OMV Petrom pentru susținerea performanței și
excelenței în Academia de Studii Economice din
București”.
Reabilitarea acestui amfiteatru de către OMV
Petrom constituie unul dintre rezultatele strânsei
colaborări dintre cea mai mare companie
integrată de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei
și liderul învățământului superior economic din
România.
Denumirea amfiteatrului a fost aleasă în
onoarea matematicianului Grigore Moisil
(1906-1973), considerat părintele informaticii
românești. Sala va găzdui, de asemenea, o serie
de conferințe și workshop-uri organizate de
ASE în colaborare cu OMV Petrom, începând
cu semestrul curent al anului universitar 20172018, pe teme care variază de la managementul
financiar și auditul intern la digitalizare și
inovație.
Foto: Inauguarea Amfiteatrului „Grigore Moisil” – rezultat al parteneriatului strategic dintre ASE și OMV Petrom
Învățământ și cercetare de performanță!
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Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE,
în revista Legal Point, nr. 2/ 2017
În luna decembrie, revista Legal Point
nr. 2/2017 a publicat un amplu interviu cu
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.
Subiectele abordate s-au referit la soluții pentru
relansarea economiei românești, dezvoltarea
economică în mediul rural, situația relațiilor
interinstituționale cu mediul economico-social
din România, principalele atuuri ale ASE și rolul
acestei universități în dezvoltarea viitoarelor
generații de specialiști în domeniul economic
și al administrației publice, problemele
învățământului românesc actual și schimbări în
domeniul educației.
În legătură cu tema de mare actualitate a
redresării economiei românești, la solicitarea
jurnaliștilor Legal Point, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor a creionat câteva sugestii: elaborarea unei
strategii de dezvoltare a României caracterizate
prin sustenabilitate și continuitate, strategie
care să valorifice ariile în care România poate
fi competitivă pe plan european și nu numai
– resursele energetice, agricultura, industria
alimentară, turismul, domeniul IT, medicina etc.;
buna pregătire a oamenilor și motivarea acestora
să rămână în țară; ocuparea funcțiilor publice și
private de conducere și de execuție de către cei
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mai buni specialiști în domeniile vizate.
Interviul s-a axat și pe problematica dezvoltării
economice în mediul rural, Rectorul ASE
remarcând creșterea calității vieții ca urmare a
investițiilor în infrastructură, dar și necesitatea
de a îmbunătăți angajabilitatea locuitorilor din
mediul rural, precum și de a stimula asocierea
producătorilor mici și mijlocii în vederea
aprovizionării cu materii prime și utilaje și a
promovării pe piețele europene a produselor
agroalimentare de calitate.
În sfera relațiilor interinstituționale cu mediul
economico-social din România, Rectorul ASE
a reafirmat necesitatea întăririi relației dintre
„mediul de afaceri privat, universități (inclusiv
componenta de cercetare) și instituțiile publice.
Fiecare dintre aceste trei organizații trebuie
să contribuie la pregătirea specialiștilor de
mâine și la oferirea de soluții pertinente pentru
problemele cu care se confruntă economia țării
noastre și nu numai”. Se remarcă „o implicare tot
mai mare a firmelor multinaționale în finanțarea
unor activități din educație, ceea ce înseamnă că
acestea au conștientizat că trebuie să participe
efectiv la pregătirea viitoarelor generații de
specialiști, pe care să-i angajeze după finalizarea
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studiilor”.
Referitor la rolul ASE în dezvoltarea viitoarelor
generații de specialiști în domeniul economic și
al administrației publice, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor a subliniat, printre altele, calitatea
programelor de studii şi a cadrelor didactice,
preocuparea
pentru
internaţionalizare,
concretizată prin parteneriatele încheiate cu

cele mai importante universități europene,
modernitatea sistemului logistic şi a campusului,
factori care contribuie la renumele de care se
bucură ASE în rândul absolvenţilor de liceu,
care îşi doresc să devină studenţi la ASE, dar şi
la consolidarea poziției de lider în învățământul
superior economic din România și din regiune.

Foto: Rectorul ASE – interviu în revista Legal Point, nr. 2/2017
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ASE lansează paginile web de info-admitere pentru programele de
licență și masterat 2018-2019
În luna ianuarie a.c., Academia de Studii
Economice din București a lansat pe site-ul său
instituțional, www.ase.ro, paginile web de infoadmitere 2018 pentru programele universitare
de licență și masterat. Viitorii candidați au,
astfel, acces nemijlocit la informații și detalii
utile referitoare la metodologia de organizare
și desfășurare a concursului de admitere pentru
anul universitar 2018-2019, metodologie
aprobată în ședințele de Senat din zilele de 13
și, respectiv, 22 decembrie 2017. Candidații
pot consulta, în paginile dedicate admiterii,
răspunsurile la o serie de întrebări frecvente,
care să-i ajute să parcurgă mai ușor metodologia

și să se informeze rapid și exact, doar cu un
singur click.
În acest an, cifra de școlarizare propusă de
ASE la studii universitare de licenţă, forma de
învăţământ cu frecvenţă, este de peste 5.900 de
locuri, dintre care circa jumătate din locuri sunt
la buget. ASE organizează, de asemenea, studii
universitare de licenţă la forma de învăţământ la
distanță la centrele din București, Buzău, Deva și
Piatra Neamț, precum și la forma de învăţământ
fără frecvenţă, la București. Pentru aceste forme
de învățământ, ASE propune o cifră de școlarizare
de 900 de locuri.
Admiterea la licenţă se face prin concurs bazat

Foto: Candidaţii ASE la Admiterea 2018 la programele de licenţă şi masterat au la dispoziţie pagini web cu
informații permanent actualizate
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pe: redactarea unui eseu motivațional, o probă
scrisă de competență lingvistică (la programele
desfășurate în limbi străine) și media generală
de admitere (calculată ca medie ponderată între
media obţinută la examenul de bacalaureat –
70% şi media anilor de studii – 30%).
La studiile universitare de masterat profesional
și de cercetare, ASE scoate la concurs aproape
5.000 de locuri, dintre acestea peste 1.800 de
locuri la buget. Admiterea la programele de
masterat se face pe baza rezultatelor obținute
la testul grilă/ interviul de specialitate (în cazul
programului Comunicare în limba engleză pentru
predare și cercetare economică) și a mediei
examenului de finalizare a studiilor universitare
de licență. Pentru programele cu predare în
limbi străine, se susţine o probă de competenţă

lingvistică tip interviu notată cu calificativul
admis/ respins, atât pentru locurile de la buget,
cât şi pentru cele de la taxă.
Academia de Studii Economice din București
organizează programe de masterat de tip MBA,
în parteneriat cu universități de prestigiu din
Canada, Franța și Germania. Pentru aceste
programe se scot la concurs 175 de locuri la taxă,
iar admiterea se desfășoară în condiții speciale
detaliate în metodologia de admitere.
Pe tot parcursul anului universitar în
desfășurare, ASE desfăşoară o campanie de
informare susținută și prin alte canale de
comunicare media, pentru a facilita accesul
candidaților la toate informațiile privitoare la
etapele ce trebuie parcurse pentru a se înscrie și
a deveni studenți la facultățile ASE.

Foto: Candidaţii ASE la Admiterea 2018 la programele de licenţă şi masterat au la dispoziţie pagini web cu
informații permanent actualizate
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Creștere semnificativă a stagiilor de studiu de un an
pentru studenții internaționali Erasmus+
Tot mai mulți studenți Erasmus+ optează
să studieze două semestre academice – și nu
doar unul – la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași. Astfel, în anul universitar 20172018 se constată o creștere cu 25% a numărului
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de studenți care au solicitat stagiu de studiu
Erasmus pentru un an academic întreg – de la 36
de studenți în anul precedent la 45 în prezent.
Mai mult, în anul universitar 2017-2018, au fost
înregistrate și șapte solicitări de prelungire a

stagiului cu încă un semestru, chiar dacă inițial
studenții veniseră în România doar pentru
primul semestru.
În total, în acest an academic, 215 studenți au
ales Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași pentru un stagiu Erasmus+. Cei 163 care
studiază în semestrul al doilea vin atât din țări
ale Uniunii Europene, cât și din țări partenere.
Mai precis, bursierii Erasmus provin din zece
state membre ale Uniunii Europene (cei mai
mulți din Franța, Spania și Italia), nouă alte țări
europene (în primul rând, Republica Moldova),
din Statele Unite ale Americii, Canada, din șapte
țări din Asia (printre care Israel, Coreea de Sud,

Vietnam, Kazakhstan) și patru țări din Africa
(cum sunt Algeria și Egipt).
13 din cele 15 facultăți ale UAIC vor găzdui
studenți Erasmus+ în semestrul al doilea.
Studenții Erasmus+ au venit în număr mai mare
la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, unde în semestrul al doilea vor
studia 53 de bursieri. De asemenea, foarte mulți
studenți au ales și Facultatea de Litere (25 de
studenți), Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației (16 studenți), precum și facultățile
de Biologie, respectiv Filosofie și Științe Social
Politice (fiecare cu câte 14 studenți).
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A doua ediție a Congresului Național al Istoricilor Români,
organizată la Iași în 2018
În perioada 29 august -1 septembrie 2018
va avea loc cea de-a doua ediție a Congresului
Național al Istoricilor Români. Manifestarea este
organizată de Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Academia Română și Consiliul
Național al Istoricilor din România.
Pe site-ul oficial al congresului, cnir.uaic.ro,
s-au deschis deja înscrierile pentru comunicări
științifice, propuneri de secțiuni sau mese
rotunde.
Congresul Național al Istoricilor Români a fost
organizat pentru prima dată în 2016, la inițiativa
Academiei Române și a Universității „BabeșBolyai”, care a și găzduit la Cluj Napoca ediția
inaugurală. În anul centenar, onoarea de a fi
gazda unui eveniment de o asemenea amploare
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îi revine Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași.
„Inițiativa Academiei Române și a Universității
«Babeș-Bolyai» din Cluj Napoca de a organiza
un congres al istoricilor români în 2016 a fost
una cu amplu ecou în mediul științific. Cea
de-a doua ediție, organizată de Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza» din Iași, Academia
Română și Consiliul Național al Istoricilor, în anul
2018, poate constitui, la rândul ei, cadrul unei
dezbateri profesionale oneste, menite să producă
o evaluare critică a întregii noastre producții
istoriografice. Pornind de la aceste premise,
istoricii români vor putea să își împărtășească
experiențele la nivel internațional, mai ales că un
loc central în contextul evenimentului va fi alocat
specialiștilor consacrați la marile universități

și centre de cercetare din străinătate. Aceștia
vor fi invitați să expună, în cadrul sesiunilor
plenare, analize specializate privind modul în care
producția istoriografică românească își găsește
astăzi reflectarea la nivel mondial. În mod firesc,
preconizăm că, prin acest demers, vor fi puse în
dezbatere o serie de idei și proiecte care să ducă
la creșterea vizibilității scrisului istoric românesc.
Istoria reprezintă pentru publicul larg un corpus
de informații, pe care profesioniștii domeniului
le administrează în beneficiul celor dornici
de cunoaștere. Dincolo de această aserțiune
cu caracter general, descifrarea trecutului
presupune, deopotrivă, respectarea unor norme
științifice care privesc modul în care trebuie
interogate sursele, dar și asumarea principiilor
eticii profesionale, bazate pe bună credință și
respect pentru adevăr. Prin prisma modului în
care se realizează accesul la cunoaștere, tipologia
demersurilor de profil s-a schimbat în raport cu
tendințele ideologice care au animat conștiința
dominantă a fiecărei epoci. Dat fiind faptul că
astăzi cercetarea poate fi realizată doar într-un
cadru european, singura opțiune valabilă este
reprezentată de identificarea compatibilităților,
a discrepanţelor morfologice și decalajelor
temporale produse prin receptarea tardivă
și uneori distorsionată a diverselor inovaţii
intelectuale. Din perspectiva acestor considerații
preliminare, conceptul manifestării are o dublă
motivaţie ştiinţifică: mai întâi, aceea de a stimula
cunoaşterea trecutului; apoi, de a produce un
salt calitativ prin adoptarea unor metodologii de

cercetare complexe, la nivelul studiilor recente
din lumea academică occidentală.
În afara mizelor strict ştiinţifice, tematica pe
care o vizăm este relevantă pentru înţelegerea
unor fenomene, a unor mecanisme instituţionale
şi mize identitare de actualitate, cum ar fi: relația
dintre cultură, politică și societate; construcţia
socio-culturală a diferenţelor identităţilor
colective multiple (etnice, confesionale, regionale,
de gen). Astfel, propunem construirea unei viziuni
de ansamblu asupra mai multor realităţi istorice,
tratate până acum separat, în secvenţe îngust
delimitate conceptual, cronologic, geografic,
instituţional sau biografic. Ne propunem așadar
o schimbare a perspectivei: de la investigarea
discursului istoric ca suport al politicilor culturalidentitare la o analiză a rolului jucat de istorici ca
agenţi ai elaborării şi difuzării unor noi episteme
sau teorii ale cunoașterii.
Momentul în care se desfășoară Congresul
Național al Istoricilor Români prilejuiește o
inevitabilă reflecție retrospectivă. Anul 1918 a
fost valorizat la nivel istoriografic prin prisma
destinului național, ceea ce a presupus asumarea
cvasiunanimă a unui canon metodologic.
Credem că cercetarea trecutului a atins un nivel
înalt de maturizare, astfel încât poate genera o
reevaluare critică a tuturor temelor majore ale
istoriei românești. Acesta este motivul pentru
care dezbaterea feluritelor perspective științifice
reprezintă miezul tematic al întregii reuniuni.”
Comitetul de Organizare a Congresului Național al
Istoricilor Români
www.universitaria.ase.ro
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Președintele Emil Constantinescu, vizită la UAIC
Vineri, 19 ianuarie 2018, prof. univ. dr. Emil

univ. dr. Ovidiu Iancu, președinte al Senatului

Constantinescu, fost președinte al României în

UAIC. Discuțiile au vizat activitatea Institutului

perioada 1996-2000, însoțit de primarul Iașului,

de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația

Mihai Chirica, a efectuat o vizită la Universitatea

Levantului, înființat de Parlamentul României

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a fost primit

prin Legea nr. 117/ 26 mai 2017, condus de

de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul

președintele Emil Constantinescu. Institutul și-a

de credite al UAIC, prof. univ. dr. Corneliu

început activitatea prin organizarea conferinței

Iațu, prorector pentru strategie, dezvoltare

internaționale „Iniţiativa Levant pentru pace

instituţională şi managementul calităţii și de prof.

globală. Prin diplomaţie culturală spre o pace

Învățământ și cercetare de performanță!
52

durabilă”, eveniment ce a avut loc în perioada

învățământ superior: Universitatea din București,

20-21 noiembrie 2017, la Palatul Parlamentului

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca și

din Bucureşti. Din conducerea Institutului

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

fac parte rectorii următoarelor instituții de

www.universitaria.ase.ro
53

UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Profesor de la UVT, decorat de Președintele României
Profesorul Lucian Drăguț a fost decorat de

lucrând ca profesor invitat la Universitatea

președintele României, dl. Klaus Iohannis,

din Tokyo. În prezent, este conferențiar la

cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad

Departamentul de Geografie al Facultății

de „Cavaler”, cu prilejul Zilei Naționale a

de Chimie, Biologie, Geografie. A obținut

României, „în semn de apreciere a eforturilor

abilitarea în domeniul Geografie în anul 2014

depuse ca cercetător și profesor, contribuind

și are o expertiză importantă în domeniul

astfel, prin studii de înalt nivel academic, la

analizei geografice orientată-obiect. În anul

creșterea performanțelor și competitivității

2014 a publicat în colaborare trei articole

învățământului”, după cum se menționează

în revista Journal of Photogrammetry and

în distincția acordată.

Remote Sensing, revistă din prima quartilă

Conf. dr. Lucian Drăguț este absolvent
de Geografie al Universității de Vest din
Timișoara, promoția 1995. În perioada 19952004 a parcurs masteratul și doctoratul
la Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca, lucrând apoi ca preparator, asistent
și lector. În anul 2004 se angajează lector
la Universitatea de Vest din Timișoara. În
perioada 2005-2006 activează ca bursier
Fulbright la Universitatea din Arkansas
(SUA), iar între 2006 și 2011 a fost cercetător

(Q1) a domeniului Geografie Fizică, conform
bazei de date ISI Web of Science. Unul dintre
acestea, la care domnul Drăguț este și prim
autor, a avut un impact deosebit demonstrat
de numărul citărilor (25) în mai puțin de un
an de la publicare. Acest fapt a determinat
includerea articolului în categoria Highly
Cited Paper, însemnând că se situează
între primele 1% articole publicate pe plan
internațional, începând cu anul 2014, în
domeniul Geoștiințelor.

și manager de proiect la Universitatea din

„Această distincție a venit ca o surpriză,

Salzburg, Austria. În anul 2011 a revenit

o mare onoare și o mare bucurie, mai ales

la UVT, perioadă în care a efectuat un

că ceremonia a avut loc de ziua mea. Mă

stagiu de trei luni (ianuarie-martie 2013),

bucur că munca mea este apreciată la acest
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nivel. În același timp, distincția mă obligă și

cu atât mai mult cu cât este vorba despre

mă motivează în atingerea obiectivului pe

președintele României. În plus, este un semn

care l-am fixat când am revenit în țară, acela

clar că munca specialiștilor noștri este vizibilă

de a forma la UVT o echipă de cercetare

în societate. Îmi doresc ca aceștia să fie

competitivă la nivel internațional”, spune

exemple pentru comunitatea academică, cât

profesorul Lucian Drăguț.

și pentru comunitatea în sensul ei mai larg”,

„Prin munca sa, Lucian Drăguț face cinste
Universității. De altfel, Lucian este laureat

a declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen
Gabriel Pirtea.

al Galei Premiilor UVT, ediția 2015. Suntem

Decretele au fost semnate cu ocazia Zilei

bucuroși când valorile instituției noastre

Naționale a României, iar ceremonia de

sunt apreciate și din exteriorul comunității,

acordare a decorației a avut loc zilele trecute.

Învățământ și cercetare de performanță!
58

www.universitaria.ase.ro
59

poziţia 4 la nivel naţional. În această ediţie,

UVT din nou în top. Preocupările privind infrastructura ecologică,
recunoscute internațional
GreenMetric World University Ranking,
singura clasificare din lume care măsoară
angajamentul universităților participante
în dezvoltarea unei infrastructuri ecologice,

include, pentru prima dată, Universitatea de
Vest din Timişoara.

GreenMetric a inclus 619 universităţi din 76
de ţări.

Pirtea.
Alături de Universitatea de Vest din
Timișoara

sunt

prezente

doar

patru

În conturarea clasificării au fost analizate

universități din România, între care se

atât informaţiile raportate de universităţi,

regăseşte şi Universitatea Babeș-Bolyai din

cât şi alte studii şi cercetări independente

Cluj-Napoca, membră, alături de UVT, a

realizate pentru GreenMetric. Chestionarul

Consorțiului Universitaria.

Potrivit rezultatelor ediţiei din 2017,

de autoevaluare a universităţilor este

UVT ocupă poziţia 518 la nivel mondial şi

structurat pe 6 categorii de indicatori de
performanţă:

așezare

și

infrastructură

(15%), energie şi schimbări climatice (21%),
managementul deșeurilor (18%), utilizarea
apei (10%), transport (18%) şi educaţie (18%).
„Preocupările

noastre

în

domeniul

Clasificarea

UI

GreenMetric

World

University Ranking a fost lansată în 2010
și reprezintă o inițiativă a Universitas
Indonezia care a constatat necesitatea unui
sistem de clasificare a universităţilor cu
privire la angajamentul faţă de abordarea
problemelor de sustenabilitate a mediului.

ecologiei sunt deja cunoscute. Aș menționa

Scopul

aici evenimentul anual devenit deja tradiție,

eforturilor universităţilor în ceea ce privește

«Săptămâna Verde în UVT», cu activități

managementul resurselor şi dezvoltarea

ce abordează subiecte eco, de protejare

durabilă a campusului universitar. Astfel de

a mediului înconjurător și de adoptare a

activități de clasificare vor asigura acordarea

unui stil de viață sănătos. De asemenea, am

unei atenții mai mari dezvoltării durabile a

inițiat demersuri de reducere a consumului

mediului, precum și problemelor economice

de energie electrică și de management al

și sociale legate de durabilitate. Astfel,

deșeurilor. Un program recent desfășurat

structurile de conducere ale universităţilor

împreună cu studenții de la OSUT își propune

vor fi susținute mai mult în eforturile lor de

tocmai implicarea tinerilor noștri studenți

implementare a politicilor eco-friendly.

în conservarea resurselor. Sunt multe alte
lucruri care, puse la un loc, subliniază
angajamentul nostru în protejarea mediului”,

GreenMetric

este

evaluarea

Informații suplimentare pot fi regăsite la:
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel
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societății în sine.

Specialiști din 30 de țări au dezbătut la UVT unul dintre cele mai
importante subiecte ale IT-ului și mediului de afaceri, „Big Data”
Timp de o săptămână, Universitatea de Vest din
Timișoara a fost gazda unei școli internaționale
de iarnă pe tema unuia dintre cele mai dinamice
și importante sectoare ale informaticii, Big
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Data. Evenimentul a acoperit un spectru larg
de cercetări și inovare industrială, cu potențial
extraordinar asupra descoperirilor științifice,
medicinei, ingineriei, modelelor de afaceri și

„BigDat 2018” a fost un eveniment de formare
în domeniul cercetării care a vizat prezentarea
celor mai recente progrese în domeniul Big Data.
Renumiți universitari au predat și împărtășit
cu participanții din experiența lor în domeniu.
Evenimentul s-a adresat în general studenților
de masterat, doctorat, post-doctoranzilor și

practicienilor din industrie. Au participat peste
125 de străini și 65 de români, fiind reprezentate
30 de țări, cei mai mulți participanți din afara
țării fiind din SUA, Italia și Germania. 20 de
profesori străini au susținut cursuri specializate
pe parcursul celor cinci zile ale școlii de iarnă.
Dintre aceștia, îi menționăm pe Jeffrey Ullman,
Universitatea Stanford, și Bing Liu, Universitatea
din Illinois, Chicago.
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„Pentru
multe
companii,
capacitatea
de adaptare la noile cerințe în domeniul
informaticii, de adoptare a noilor tehnologii,
poate face diferența între succesul sau dispariția
de pe piață. Este o problemă de competitivitate.
La UVT, am înțeles acest lucru, astfel că am
inclus toate aceste noi tendințe ale informaticii
în pachetul de competențe oferit tinerilor pe
care îi școlarizăm. Este un domeniu dinamic, cu
progrese însemnate poate chiar de la o lună la
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alta, însă am siguranța că echipa de la Facultatea
de Matematică și Informatică poate ține pasul.
Școala internațională de iarnă este o bună
dovadă în acest sens”, spune rectorul UVT, prof.
univ. dr. Marilen Pirtea.

mai active și promițătoare. Interacțiunea a fost
o componentă principală a școlii de iarnă.
În organizarea evenimentului, desfășurat în

perioada 22-26 ianuarie, Universitatea de Vest
din Timișoara a avut ca partener Universitatea
din Tarragona „Rovira i Virgili” din Spania.

Provocările majore legate de analiza,
gestionarea și stocarea Big Data au fost
identificate prin două prelegeri cheie, 20 de
cursuri de cinci ore și cincisprezece minute și
o masă rotundă care a abordat subiectele cele
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Material realizat de către
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