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UBB scoate la concurs peste 8.000 de locuri bugetate, 
la nivel licenţă şi master

Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, 
pentru anul universitar 2018-2019, un număr de 
4.958 de locuri bugetate destinate absolvenților 
de liceu, peste 9.300 de locuri în regim cu taxă 
şi 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță 
şi învăţământ cu frecvenţă redusă pentru studii 
universitare de nivel licenţă. Din aceste locuri 
bugetate, 60 sunt locuri speciale alocate pentru 
candidaţii de etnie rromă, 161 sunt destinate 
absolvenţilor de licee situate în mediul rural, iar 
alte 168 de locuri au fost alocate etnicilor români 
din afara graniţelor ţării.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru 
anul universitar 2018-2019, un număr de 3.382 
de locuri la buget şi 6.218 de locuri la taxă. Un 
număr de 268 dintre locurile bugetate sunt alocate 
domeniilor prioritare, alte 18 locuri sunt destinate 
studenţilor rromi, iar 82 sunt destinate etnicilor 
români din afara graniţelor ţării.

Candidaţii vor putea alege între cele 244 de 
programe de licenţă (învăţământ cu frecvenţă şi la 
distanţă), respectiv cele 222 de programe de master 
(învăţământ cu frecvenţă sau frecvenţă redusă).

Admiterea în anul universitar 2018-2019 vine cu 
noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, 
UBB propunând două specializări noi la nivel 
licenţă, la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 
– Specializarea Management şi audit de mediu 
(limba română), respectiv la Facultatea de Istorie 
şi Filosofie – Specializarea Studii de securitate 
(învăţământ la distanţă). 

De asemenea, UBB propune patru specializări noi 
de master: Management curricular (limba română), 
oferit de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Sisteme informatice avansate: modelare, 
proiectare, dezvoltare (limbile germană şi engleză), 
în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, 
Muzică bisericească ecumenică (limba maghiară), 
propus de Facultatea de Teologie Reformată, 
respectiv Arte digitale interactive (limba română), 
oferit de Facultatea de Teatru şi Televiziune. 

Perioada de admitere pentru noul an universitar 
este cuprinsă între 11 şi 29 iulie 2018. Calendarul 
admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele 
de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea 
contestaţiilor, confirmarea locurilor şi perioada de 
redistribuire a locurilor rămase disponibile.

Pentru mai multe detalii puteţi accesa link-ul: 
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/ şi 
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019, 
facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au 
elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale 
pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor 
cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în 
considerare media examenului de bacalaureat, cu 
pondere diferită. 

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele 
scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale 
fiecărei facultăţi. 

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru 
anul universitar 2018-2019 sunt stabilite la nivelul 

fiecărei facultăţi şi pot fi consultate la adresele: 
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_

admitere/ http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/
taxe_scolarizare/.
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Universitatea Babeş-Bolyai ocupă şi în acest 
an prima poziţie din România în prestigiosul 
clasament internaţional al universităţilor – Times 
Higher Education-Emerging Economies –, dedicat 
economiilor emergente. 

Conform ierarhizării date recent publicităţii, UBB 
ocupă poziţia 162 din 378 de universităţi incluse în 
clasament.

Universitatea Babeş-Bolyai ocupă prima 
poziţie din România în clasamentul global al 
universităţilor (CWUR World University Rankings), 
dat publicităţii luni, 28 mai 2018, de Center for 
World University Rankings (CWUR).

Conform clasamentului general, UBB se situează 
pe poziţia 802 între cele 18.000 de universităţi din 
întreaga lume analizate şi ierarhizate de CWUR pe 
baza indicatorilor referitori la calitatea procesului 
educaţional, inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei 
de muncă, rezultatele activităţii de cercetare, 
calitatea, numărul şi impactul publicaţiilor 
ştiinţifice.

Centrul pentru ierarhizarea globală a 
universităţilor (CWUR) este o importantă 
organizaţie consultativă în domeniul educaţiei 
universitare, ale cărei clasamente sunt 
recunoscute pentru gradul ridicat de obiectivitate, 
transparenţă şi consistenţă.

„Faptul că suntem din nou prima universitate 
din ţară inclusă în clasament, dar mai mult decât 
atât, faptul că suntem între primele 1.000 de 
universităţi din lume dintr-un total de 18.000 de 
instituţii academice evaluate dovedeşte încă o 
dată nivelul ridicat al calităţii actelor de educaţie 
şi de cercetare de la Universitatea Babeş-Bolyai. 
Iată că avem din nou confirmarea gradului ridicat 
de încredere şi performanţă de care se bucură 
universitatea noastră, care a reuşit din nou să 
surclaseze universităţi cu bugete considerabil mai 

UBB – prima universitate din românia
în clasamentul times Higer education–emerging economiesUBB – prima universitate din românia în 

clasamentul global al universităţilor 2018/2019
Celelalte universităţi româneşti care apar în 

acest clasament sunt: Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. 
Popa din Iaşi (toate plasate în intervalul 251-300) 
şi Universitatea de Vest din Timişoara (situată în 
intervalul 201-250).

Performanţa UBB de a se situa în prima jumătate 
a acestui clasament prestigios s-a obţinut în 
condiţiile cunoscute de subfinanţare instituţională 
cronică, rezultatul UBB reuşind adesea să 
egaleze şi să depăşească performanţa unor 
universităţi internaţionale (mai ales cu raportare 
la Europa Centrală/de Est/de Sud-Est) cu finanţare 
superioară.

Această performanţă reconfirmă rezultatul 
obţinut recent de UBB în clasamentul Times Higher 
Education–New Europe (prima în ţară şi pe locul 
17 din 53 de universităţi incluse în clasament). 
Prin „Noua Europă” se înţeleg ultimele 13 ţări din 
Europa Centrală/de Est/de Sud-Est care au aderat 
la Uniunea Europeană după anul 2004 (Bulgaria, 
Cehia, Cipru, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi 
Ungaria).

Clasamentul Times Higher Education este unul 
dintre cele mai complexe şi prestigioase clasamente 
internaţionale ale universităţilor, reunind indicatori 
de predare/învăţare, cercetare, relaţie cu mediul 
socio-economic şi internaţionalizare.

mari decât al nostru”, afirmă prof. univ. dr. Daniel 
David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, 
competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice.
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UBB, o universitate pentru comunitate

Peste 150 de voluntari, studenți și elevi, 
au participat la Campania Keep it Clean & 

Green!, organizată de UBB

Peste 150 de studenţi şi cadre didactice din 
Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi elevi de 
la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-
Napoca, au participat miercuri, 9 mai 2018, la o 
amplă campanie de ecologizare în Parcul Sportiv 
Universitar „Prof. dr. Iuliu Haţieganu” şi zonele 
de agrement din imediata vecinătate a acestuia. 

Evenimentul iniţiat de Direcţia Comunicare şi 
Relaţii Publice din cadrul Universităţii Babeş-
Bolyai vine în continuarea acţiunii organizate 
în primăvara anului trecut, în cadrul căreia 
voluntarii UBB au plantat puieţi pe o suprafaţă 
de aproximativ 3 hectare situate în zona dinspre 
râul Someş a Parcului Sportiv Universitar „Prof. 
dr. Iuliu Haţieganu”. 

Ideea campaniei a avut ca punct de pornire 
destinaţia principală a Parcului Sportiv 
Universitar „Prof. dr. Iuliu Haţieganu”, conceput 

nu doar ca bază de pregătire sportivă a 
studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ci şi ca una 
dintre cele mai frumoase zone verzi tradiţionale 
ale municipiului Cluj-Napoca, reprezentând o 
structură unică în România. 

„Ne dorim ca, prin acest tip de acţiuni, să 
creştem nivelul de responsabilitate al clujenilor, 
indiferent de vârstă. Trebuie să înţelegem că 
suntem direct responsabili de calitatea vieţii 
noastre şi a mediului în care trăim, iar pentru 
aceasta trebuie să ne implicăm cât mai activ. Noi 
suntem cât se poate de conştienţi de acest lucru, 
iar Universitatea Babeş-Bolyai dovedeşte în mod 
constant că nu e doar o instituţie preocupată 
de excelenţa academică, ci şi una implicată în 
comunitate şi în acţiuni care să îi consolideze 
în mod constant statutul de lider şi formator de 
generaţii responsabile”, precizează organizatorii 
campaniei.

În acest sens, la finalul anului 2016, Universitatea 
Babeş-Bolyai a adoptat programul „UBB pentru 
Dezvoltarea Sustenabilă” (UBB Goes Green), 
decizie care vizează facilitarea procesului de 
îmbunătăţire a poziţionării UBB în ierarhizările 
internaţionale de profil, dar şi implicarea 
Universităţii în mişcarea internaţională legată 
de dezvoltarea sustenabilă şi politici care reduc 
impactul antropic asupra mediului înconjurător.

Totodată, prin UBB Goes Green (green.ubbcluj.
ro) se va realiza un cadru general de referinţă 
şi de derulare a activităţilor academice şi 
administrative din UBB, care va fi coordonat de 
Institutul STAR-UBB şi va include diverse măsuri 
operaţionalizate, detaliate şi implementate 
gradual, în funcţie de resursele financiare 
disponibile.
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Vieți salvate prin campania 
Donăm împreună, noi dăm startul!

Cea de-a 5-a ediţie a campaniei „Donăm 
împreună, noi dăm startul!”, organizată de 
Universitatea Babeş-Bolyai împreună cu 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, a reuşit să strângă 
peste 500 de donatori 

Din cele 503 persoane care s-au prezentat la 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj în 
cele 5 zile ale campaniei, un număr de 439 au 
fost acceptate pentru donare.

Campania de donare de sânge s-a desfăşurat 
în perioada 14-18 mai 2018, la Centrul Regional 
de Transfuzie Sanguină Cluj, şi a fost precedată 
de o campanie de informare a clujenilor cu 
privire la necesitatea acută de sânge în spitalele 
româneşti, la importanţa donării de sânge, la 
beneficiile acesteia, atât pentru persoanele care 
au nevoie de sânge, cât şi pentru donatori.

„Faptul că am ajuns la această ediţie a 
campaniei, iar interesul donatorilor clujeni este 
în creştere, ne arată că mergem într-o direcţie 
bună, iar mesajul nostru a fost înţeles aşa 
cum trebuie. Sperăm să ajungem să generăm 
un comportament constant în sensul donării 
de sânge şi, încetul cu încetul, să atingem o 
constanţă măcar apropiată, dacă nu similară 
celei din alte state ale Uniunii Europene”, afirmă 
purtătorul de cuvânt al UBB, Laura Irimieş.  

În cadrul primelor ediţii de până acum ale 
campaniei iniţiate de UBB au donat aproape 
1.500 de persoane. Având în vedere că sângele 
unui donator poate salva 3 vieţi, putem spune 

că în urma acestor campanii, peste 4.000 de 
persoane au putut beneficia de sângele donat.

Printre partenerii care s-au alăturat campaniei 
se numără: Centrul Regional de Transfuzie 
Cluj, Consiliul Studenţilor din Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizaţia 
Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai 
(OSUBB) şi FC Universitatea Cluj.

Campania a fost realizată cu ajutorul Marty 
Restaurants, Exclusiv Catering & Events şi Cora.
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Tradiție și excelență în sport

• UBB, campioana româniei la fotbal 
universitar

Echipa de fotbal a Universităţii Babeş-
Bolyai a câştigat duminică, 20 mai 2018, finala 
Campionatului naţional universitar de fotbal 
de la Timişoara, după victoria cu 3-0 în faţa 
reprezentanţilor Universităţii de Vest din 
Timişoara. 

La finalul minutelor regulamentare de joc, 
studenţii UBB au reuşit să se impună cu scorul 
de 3-0 în faţa campioanei ediţiei din 2017 şi vor 
participa, la finalul lunii iulie 2018, la turneul de 
fotbal din cadrul Jocurilor Universitare Europene 
din Portugalia. 

„A fost o victorie muncită, o victorie pe care, 
în mod evident, ne-am propus-o ca obiectiv clar 
al acestei participări. Am venit la Timişoara cu o 
echipă bună, extrem de motivată, care va începe 
acum pregătirile pentru turneul din Portugalia, 
unde sperăm să dovedim că UBB îşi doreşte 
să atingă excelenţa în toate domeniile pe care 
le abordează”, a declarat, la finalul turneului, 
Cosmin Irimieş, directorul general adjunct al 
UBB. 

Găzduit în perioada 18-20 mai 2018 de 
Universitatea Politehnica din Timişoara, 
Campionatul naţional universitar de fotbal 
a aliniat la start opt echipe studenţeşti: 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, Universitatea Politehnica Bucureşti, 
Universitatea Valahia din Târgovişte, 
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, 

Universitatea din Oradea, Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din 
Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara.

Antrenată de Septimiu Ormenişan, echipa UBB 
a fost formată din: Sebastian Moroz, Andrei Iura, 
Cristian Paul, Mihai Onicaş, Mihai Kereki, Marius 
Ionescu, Horaţiu Popa, Adrian Lupu, Adrian 
Micaş, Romario Rus, Adrian Şter, Sebastian 

• sportivii de la FC U Cluj, felicitați de 
rectorul UBB pentru promovarea în liga a 

2-a a Campionatului național de Fotbal

Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, acad. prof. 
dr. Ioan-Aurel Pop, i-a felicitat luni, 21 mai 2018, 
în Aula Magna a UBB, pe membrii şi conducerea 
echipei de fotbal FC Universitatea Cluj, proaspăt 
promovată în Liga secundă de fotbal. 

„Universitatea Babeş-Bolyai promovează 
excelenţa, iar excelenţa minţii este direct 
legată de un corp sănătos. Sunt valori, principii 
fundamentale care ne caracterizează pe noi, în 
calitate de comunitate şi îi felicităm pe cei de la FC 
U Cluj pentru performanţele obţinute şi pentru 
succesul de care se bucură noul proiect sportiv 
universitar. E un proiect sănătos, la care şi-au 
dat mâna, aşa cum era firesc, toate universităţile 
publice din Cluj, alături de autorităţile locale 
şi sperăm să sărbătorim centenarul Clubului 
în prima ligă a fotbalului românesc”, afirmă 
rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, acad. prof. 
dr. Ioan-Aurel Pop. 

Universitatea Babeş-Bolyai a intrat, în anul 
2016, alături de celelalte universităţi publice 
din Cluj şi de autorităţile locale clujene, într-un 
parteneriat care are ca obiectiv final revigorarea 
fenomenului U Cluj şi renaşterea clubului 
Universitatea ca emblemă a oraşului.

Salcău, Iuliu Haţiegan, Sorin Acatrinei, Ioan 
Timiş, Răzvan Ititesc, Claudiu Rogozan, Rareş 
Takacs.

Cel mai bun jucător al turneului a fost declarat 
Adrian Micaş, în timp ce titlul de cel mai bun 
portar a revenit tot echipei UBB, prin Sebastian 
Moroz.
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Universitatea din BUCUrești
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apel pentru creșterea calității învățământului superior și a cercetării, 
pentru întărirea autonomiei universitare și consolidarea ariei 

europene a educației
Universitatea din Bucureşti a lansat un apel public 

menit să aducă în discuţie nevoia de intervenţie 
în domeniul politicilor publice europene pentru 
creşterea calităţii învăţământului superior şi a 
cercetării, întărirea autonomiei universitare şi 
consolidarea ariei europene a educaţiei.

Senatul Universităţii din Bucureşti a votat 
în unanimitate apelul, care atrage atenţia că 
„generaţiile tinere, cetăţenii europeni şi elitele 
viitoare culturale, ştiinţifice, economice şi 
politice trebuie să fie formate într-un spirit liber, 
independent de ideologiile de partid, în acord cu 
valorile fundamentale continentale”.

Universitatea din Bucureşti a iniţiat, astfel, câteva 
propuneri de politici publice în ceea ce priveşte 
învăţământul superior, cercetarea şi corelarea cu 
piaţa muncii, politici care vizează spaţiul european.

Este vorba, printre altele, de elaborarea unui 
sistem european de clasificare a universităţilor şi 
de încurajarea, la nivel european, a alocării unor 
cuantumuri minimale din PIB, de către fiecare stat 
membru UE, în construcţia bugetelor naţionale 
pentru finanţarea educaţiei şi a cercetării ştiinţifice. 
Nu în ultimul rând, se propune înfiinţarea, prin 
intermediul Eurostat, a unui sistem de monitorizare 
a traseelor ocupaţionale ale absolvenţilor de 
programe universitare din toate ţările UE, pentru o 
mai bună adaptare a sistemelor de educaţie la piaţa 
europeană a muncii.

Universitatea din Bucureşti invită pe toţi cei care 
doresc să se alăture acestui demers să semneze 
apelul publicat aici: https://bit.ly/2vQna58 (la 
acelaşi link puteţi consulta şi textul integral al 
apelului).

În numele tuturor acelora care aderă la principiile, 
valorile şi propunerile enunţate, UB va trimite 
acest apel preşedintelui Comisiei Europene, 
dl. Jean-Claude Juncker, comisarului european 

pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, dl. Tibor 
Navracsics, comisarului european pentru cercetare, 
ştiinţă şi inovare, dl. Carlos Moedas, şi altor instituţii 
europene cu atribuţii în educaţie şi cercetare.

Totodată, Universitatea din Bucureşti va organiza 
o dezbatere amplă asupra acestor propuneri 
de măsuri, la care va invita actorii din educaţie şi 
cercetare la nivel naţional şi european, având ca 
obiectiv consolidarea ariei europene a educaţiei.
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Facultățile UB organizează cursuri gratuite de pregătire pentru 
bacalaureat și/sau admitere 2018

Universitatea din Bucureşti vine în întâmpinarea 
candidaţilor la concursul de admitere şi a elevilor 
de liceu care se pregătesc pentru examenul de 
bacalaureat prin organizarea de lecţii gratuite de 
pregătire oferite de profesorii UB.

Astfel, Facultatea de matematică și informatică 
desfăşoară lecţii de pregătire pentru admitere, 
la disciplinele matematică, informatică şi fizică, 
dedicate viitorilor candidaţi la admiterea la 
unul din programele de studiu ale facultăţii. 
Cursurile au loc în fiecare sâmbătă, în mai multe 
amfiteatre din sediul facultăţii (str. Academiei, nr. 
14). Lecţiile de pregătire la Fizică sunt de folos 
celor interesaţi de admiterea la programul de 
licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, la 
care subiectul de fizică este la alegere cu cel de 
informatică. Acestea au loc simultan cu cele de 
informatică şi vor fi predate de către profesori 
din cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din 
Bucureşti. Pentru calendarul lecţiilor şi formularul 
de înscriere, cei interesaţi pot accesa website-ul 
Facultăţii de Matematică şi Informatică.  

Facultatea de istorie, în colaborare cu Societatea 
de Ştiinţe Istorice din România, organizează cursuri 
săptămânale de pregătire pentru examenul 
de bacalaureat, la disciplina Istorie, adresate 
tuturor elevilor de clasa a XII-a. Cursurile au loc 
în zilele de sâmbătă, în Amfiteatrul „N. Iorga” al 
facultăţii (B-dul. Regina Elisabeta, nr. 4-12) şi sunt 
susţinute de profesori de elită din învăţământul 
istoric preuniversitar şi profesori ai Facultăţii de 

Istorie. În cadrul fiecărei întâlniri, elevii asistă la 
o prelegere teoretică şi lucrează apoi pe modele 
de teste pentru bacalaureat. Cursurile vor 
continua până pe 26 mai 2018. Orarul cursurilor 
de pregătire este disponibil aici (www.istorie.
unibuc.ro/avizier/anunturi/programul-de-
pregatire-pentru-bacalaureat-istorie-fiub). 

Facultatea de Filosofie a Universităţii din 
Bucureşti, prin intermediul Centrului de Excelenţă 
în Filosofie, organizează o serie de activităţi de 
pregătire organizate săptămânal cu elevii de 
liceu. Cursuri de pregătire în domeniul filosofiei, 
antropologiei filosofice, eticii şi logicii au loc 
pe tot parcursul anului universitar, în fiecare 
sâmbătă, în sediul Facultăţii de Filosofie (Splaiul 
Independenţei, nr. 204). Pentru viitorii candidaţi 
la bacalaureat şi/ sau admitere, Facultatea de 
Filosofie organizează o serie de trei workshop-
uri de pregătire şi de prezentare pentru aceştia 
a programelor facultăţii pe 28 aprilie, 5 mai şi 12 
mai, începând cu ora 10. Cei interesaţi pot accesa 
website-ul Centrului de Excelenţă în Filosofie 
pentru mai multe informaţii. 

Profesorii Facultății de jurnalism și științele 
Comunicării oferă meditaţii gratuite candidaţilor 
la admitere, online. Elevii şi toţi cei interesaţi 
au oportunitatea de a efectua meditaţii chiar 
cu viitorii lor profesori online, pe pagina 
de Facebook, în cadrul unui grup dedicat, 
accesibil aici, https://www.facebook.com/
groups/575431305893794/. 

Toţi cei interesaţi de Admiterea 2018 la 
facultăţile Universităţii din Bucureşti pot consulta 
site-ul admitere.unibuc.ro pentru a fi la curent cu 
ultimele informaţii şi noutăţi.
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laureat al premiului nobel pentru Chimie, 
prof. jean-marie lehn, în românia

prof. lehn a primit titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universității din București și a susținut 

conferința Steps Towards Life: Chemistry!

Universitatea din Bucureşti a acordat miercuri, 
2 mai 2018, titlul onorific de Doctor Honoris 
Causa profesorului Jean-Marie Lehn, laureat al 
Premiului Nobel pentru Chimie. Prin această 
distincţie, profesorul Jean-Marie Lehn a devenit 
membru al comunităţii academice a Universităţii 
din Bucureşti.

Laureat al Premiului Nobel în anul 1987 pentru 
lucrarea sa privind criptanzii, Lehn este unul 
dintre cei mai mari chimişti ai tuturor timpurilor, 
actualmente cadru didactic la Universitatea din 
Strasbourg. Prin cercetările sale privind criptanzii, 
Jean-Marie Lehn a creat chimia supramoleculară, 
ale cărei concepte au schimbat profund modul de 
gândire al oamenilor de ştiinţă.

În Laudatio Domini, academicianul Marius 
Andruh, cadru didactic la Facultatea de Chimie 
a Universităţii din Bucureşti, a prezentat 
impresionanta „producţie ştiinţifică a profesorului 
Lehn, reprezentată de aproximativ 1.000 de 
articole ştiinţifice şi de trei cărţi. În egală măsură, 
profesorul Lehn a creat şi o şcoală de cercetare 
extrem de puternică, elevii săi fiind nume 
importante în chimia contemporană. Jean-Pierre 
Sauvage, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie 
în anul 2016, a fost doctorand al profesorului 

Lehn. În laboratoarele sale s-au format câţiva 
cercetători români, care îşi desfăşoară acum 
activitatea fie în ţară, fie în străinătate. Doi dintre 
ei provin de la Universitatea din Bucureşti, iar 
unul, Augustin Mădălan, este acum conferenţiar 
la Departamentul de Chimie Anorganică”.

În discursul său de mulţumire, profesorul Jean-
Marie Lehn a remarcat faptul că „ştiinţa materiei 
şi a transformării ei, chimia, ne oferă noi expresii 
ale organizării lumii, dar ne ajută să ne formăm 
şi o gândire logică, o privire de ansamblu asupra 
existenţei”. De asemenea, profesorul Lehn a 
accentuat faptul că „cercetătorii au, faţă de 
societate şi de întreaga lume, responsabilitatea 
de a spune, înainte de toate, adevărul”, mai ales 
pentru că procesele de dezvoltare ale ştiinţei, al 
căror principal rol este de a combate iraţionalul, 
sunt ireversibile. Profesorul şi-a continuat 
discursul accentuând importanţa depăşirii 
barierelor şi mulţumind cercetătorilor români 
cu care a colaborat de-a lungul carierei sale, dar 
şi Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru 
primirea titlului onorific de Doctor Honoris 
Causa, remarcând faptul că este „o onoare şi o 
plăcere să devin membru al unei universităţi atât 
de prestigioase din România”.
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sala mare a ateneului român, neîncăpătoare 
cu ocazia conferinței “steps towards life: 
Chemistry!”

Sala Mare a Ateneului Român a fost 
neîncăpătoare miercuri, 2 mai 2018, pentru că 
nu se întâmplă des ca un laureat al Premiului 
Nobel să fie prezent în România. La iniţiativa 
Universităţii din Bucureşti, peste 500 de persoane 
au fost prezente în Sala Mare a Ateneului 
Român cu ocazia conferinţei “Steps Towards 
Life: Chemistry!”. Susţinută de profesorul Jean-
Marie Lehn, conferinţa a abordat tema evoluţiei 
Universului, proces prin care au apărut, aşa 
cum spune Jean-Marie Lehn, „paşii către viaţă 
şi gânduri”.

După cum bine remarca chiar profesorul Jean-
Marie Lehn, „esenţa chimiei nu este numai să 

descopere, ci să inventeze şi, mai presus de 
toate, să creeze”, iar evenimentul organizat 
sub auspiciile Conferinţelor Ateneului Român 
a reuşit să inspire celor prezenţi dorinţa de a 
evolua, indiferent din ce perspectivă privim 
această evoluţie. Pentru că doar evoluând vom 
putea descoperi şi, descoperind, vom putea 
inventa.

De altfel, întregul discurs al profesorului Jean-
Marie Lehn s-a poziţionat ca o pledoarie pentru 
curiozitate şi pentru cunoaştere, pentru că, 
citând din artistul, inginerul şi omul de ştiinţă 
Leonardo da Vinci, profesorul Lehn remarca 

faptul că atunci „când natura se opreşte din a 
produce propriile sale specii, începe omul. Şi 
folosind lucruri în armonie cu natura, omul 
reuşeşte să creeze o infinitate de specii”. În 
plus, profesorul Lehn a accentuat faptul că 
„cercetătorii au, faţă de societate şi de întreaga 
lume, responsabilitatea de a spune, înainte de 
toate, adevărul”, mai ales pentru că procesele 
de dezvoltare ale ştiinţei, al căror principal rol 
este de a combate iraţionalul, sunt ireversibile.

Pe parcursul evenimentului, care a reuşit să le 
capteze atenţia tuturor celor prezenţi, profesorul 
Lehn a remarcat felul în care „chimia a evoluat 
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în ultimii ani, devenind, practic, o parte a vieţii 
cotidiene. Ştiinţa materiei şi a transformării ei, 
chimia ne oferă noi expresii ale organizării lumii, 
dar ne ajută să ne formăm şi o gândire logică, o 
privire de ansamblu asupra existenţei”.

Şi se pare că îndemnul profesorului Lehn a fost 
foarte bine receptat, dacă ţinem cont de reacţiile 
publicului: multe şi complexe întrebări i-au fost 
adresate distinsului invitat. Printre spectatori s-au 
numărat, pe lângă reprezentanţii Universităţii 
din Bucureşti, şi Daniel Funeriu, fost ministru al 
Educaţiei şi un doctorand coordonat de profesorul 
Lehn, Vlad Popa, directorul Institutului de Chimie 
Fizică al Academiei Române, Mihaela Doni, 
directorul Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – 
ICECHIM, dar şi Oana Carp, director adjunct al 
Institutului de Chimie Fizică al Academiei Române. 
Un lucru interesant de remarcat este că printre 
cei mai activi spectatori s-au numărat cei 100 de 
elevi de liceu cărora Universitatea din Bucureşti 
le-a pus la dispoziţie bilete.
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Un nou mamifer preistoric descoperit pe teritoriul Geoparcului 
UnesCo din Țara Hațegului a primit numele voievodului litovoi

Situl UNESCO Geoparcul Dinozaurilor Țara 
Haţegului, administrat de Universitatea 
din Bucureşti, îşi reconfirmă importanţa 
paleontologică la nivel mondial. O nouă 
descoperire aduce informaţii inedite despre 
viaţa existentă pe fosta insulă a Haţegului, în 
urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani. 

O echipă internaţională de cercetători, 
condusă de conf. univ. dr. Zoltán Csiki-Sava 
de la Facultatea de Geologie şi Geofizică a 
Universităţii din Bucureşti, a descoperit şi a 
descris o nouă specie de mamifer preistoric, 
care a fost contemporan cu dinozaurii pitici 
din Transilvania. Din echipa de cercetare 
au mai făcut parte renumiţi paleontologi la 
nivel mondial printre care Mátyás Vremir de 
la Societatea Muzeului Transilvan din Cluj-
Napoca, Stephen Brusatte de la Universitatea 
din Edinburgh, Marea Britanie, respectiv Meng 
Jin şi Mark Norell de la Muzeul de Istorie 
Naturală a Americii din New York. Descoperirea 
a fost anunţată într-un studiu apărut recent 
într-o prestigioasă publicaţie a Academiei de 
Ştiinţe a SUA. 

Noua specie de mamifer, cu o vechime de 68 
de milioane de ani, a fost identificată pe baza 
unui schelet parţial descoperit într-un sit de pe 
teritoriul Geoparcului UNESCO. Această specie 
aparţine unui grup de mamifere primitive 
complet dispărut în zilele noastre, numite 

multituberculate. Numele lor provine de la 
forma şi structura specială a dinţilor. Suprafaţa 
de masticaţie a premolarilor şi mai ales a 
molarilor este acoperită de un număr mare de 
mici excrescenţe (cuspi sau tuberculi) aşezaţi 
ordonat, în şiruri. Descoperirea publicată 
recent constă dintr-un schelet parţial care 
include şi resturi ale craniului şi dentiţiei şi care 
a permis, în premieră, reconstituirea corpului 
şi estimarea greutăţii acestui animal preistoric. 

Noul mamifer preistoric, care a coexistat cu 
dinozaurii pitici din fosta Insulă a Haţegului la 
sfârşitul perioadei Cretacic, a primit numele 
de Litovoi tholocephalus. Numele a fost ales 
pentru a onora unul dintre primii voievozi 
medievali ai zonei care a avut sub stăpânire 
inclusiv regiunea Haţegului. În plus, acest nume 
a fost considerat potrivit şi pentru că ruda cea 
mai apropiată a multituberculatului Litovoi 
este Barbatodon. Acesta era un alt mamifer 
contemporan dinozaurilor pitici, descoperit în 
urmă cu cca. 30 de ani şi al cărui nume derivă, 
la bază, din cel al voievodului Bărbat, frate şi 
succesor al lui Litovoi. Numele său a rămas 
imortalizat în Țara Haţegului prin denumirea 
dată Râului Bărbat. Primul craniu parţial al unui 
mamifer multituberculat a fost descoperit însă 
pe teritoriul Geoparcului în urma cu cca. 40 de 
ani şi a fost denumit Kogaionon, în amintirea 
legendarului munte sfânt al dacilor, care au 

populat aceeaşi regiune cu zeci de milioane de 
ani mai târziu. 

„Surpriza cea mai mare a venit când am 
reconstituit în detaliu cutia craniană a animalului 
şi structura creierului, folosind tehnologia 
microtomografiei computerizate. Morfologia 
unică a craniului era dublată de una similară, 
unică, a creierului. Comparativ cu dimensiunea 
animalului, creierul era de dimensiuni relativ 
reduse, noul multituberculat având cel mai 
scăzut coeficient de encefalizare documentat în 
cadrul mamiferelor, extincte sau actuale. Acest 
coeficient, EQ, reprezintă o unitate de măsură 
care reflectă dimensiunea relativă a creierului, 
deci implicit şi gradul de dezvoltare al acestuia. 
De fapt, creierul multituberculatului din Haţeg 
avea dimensiuni relative comparabile mai 
mult cu cele întâlnite anterior la strămoşii 
reptilieni ai mamiferelor. În pofida dimensiunii 
reduse, creierul animalului era surprinzător 
de modern în alcătuire, amintind mai mult 
de cel al mamiferelor evoluate decât de cel 
al mamiferelor mai primitive, din Mezozoic. 
În plus, regiunile creierului responsabile 

pentru văz, auz şi miros erau bine dezvoltate, 
sugerând că noul multituberculat dispunea de 
unele simţuri mult mai bine dezvoltate decât 
majoritatea mamiferelor”, afirmă conf. univ. dr. 
ing. Zoltán Csiki-Sava, coordonatorul echipei 
care a făcut descoperirea.

Această morfologie unică a structurii cutiei 
craniene şi a creierului a fost pusă de cercetători 
pe seama mediului de viaţă insular al speciei nou 
descoperite, acelaşi mediu care a provocat şi 
reducerea dimensiunii dinozaurilor transilvani, 
celebrii dinozauri pitici. Fenomenul de reducere 
relativă a dimensiunii creierului a fost identificat 
anterior şi în cazul altor mamifere care au trăit 
în mediu insular (Sicilia, Creta, Madagascar), 
dar este acum recunoscută pentru prima dată 
la mamifere din era dinozaurilor. 

Lucrarea care raportează această descoperire 
este intitulată “Dome-headed, small-brained 
island mammal from the Late Cretaceous of 
Romania” şi a fost publicată în numărul din 8 mai 
al revistei Proceedings of the National Academy 
of Sciences (doi:10.1073/pnas.1801143115).
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aCaDEmIa DE sTuDII ECONOmICE 
din BUCUrești
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„academia speranței – voluntariat din iubire pentru viață” – 
un proiect educativ de pionierat în spațiul 
învățământului universitar din românia

În preajma Crăciunului 2004, împreună cu prof. 
univ. dr. Emil Scarlat şi prof. univ. dr. Ana Andrei 
(colegi din Catedra de Cibernetică Economică) 
şi studenta Iulia Moghioroiu (Universitatea 
din Bucureşti), lansam corpului profesoral din 
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică a ASE Bucureşti invitaţia la activitatea 
caritabilă „Crăciun pentru bătrânii noștri uitați 
de lume”. În loc să aşteptăm daruri de la Moş 
Crăciun, am decis să facem noi daruri de Crăciun 
bătrânilor instituţionalizaţi în Căminul-Spital 
Ciolpani. Câteva luni mai târziu, la propunerea 
rectorului de atunci al ASE Bucureşti, prof. univ. 
dr. Ion Gh. Roşca, prin decizia Biroului Senatului 
ASE din 6 Aprilie 2005, proiectul se extindea 

la nivelul întregii universităţi şi, cu ajutorul 
masterandei ASE Elena Mărăcine, primea şi un 
nume sugestiv – „Academia SpEranței”. 

De atunci şi până acum, sute de persoane 
din medii defavorizate (cămine de copii, de 
adolescenţi şi bătrâni, centre de primiri urgenţe 
copii abuzaţi, persoane din comunităţi aflate 
în zone sărace economic, familii afectate 
de inundaţii, copii şi vârstnici suferind de 
boli incurabile), precum şi zeci de membri 
ai comunităţii universitare a ASE şi membri 
ai familiilor lor aflaţi în situaţii medicale sau 
materiale extreme, au beneficiat de ajutorul 
campaniilor umanitare „Academia SpEranței”. 

Proiectul se desfăşoară în totalitate pe bază de 

Foto: Caravana smUrd „Fii pregătit”, oferind comunității ase primele cunoștințe despre situații de urgență și 
acordarea de prim ajutor, 2016

Foto: participarea forțelor de intervenție ale isU București-ilfov în ase, alături de angajați ai ase, la o simulare de 
cutremur, 2016-2017

VOLUNTARIAT. Şi dacă în primii ani de existenţă 
campaniile umanitare au fost organizate exclusiv 
de cadrele didactice şi personalul nedidactic al 
universităţii, când anunţurile campaniilor au 
fost difuzate şi pe grupurile de studenţi, aceştia 
s-au regăsit în obiectivele proiectului şi i s-au 
alăturat cu toată energia. Sindicatul Studenţilor 
din Cibernetică – SiSC, ASCIG, ASEAM, USASE, 
Senatul Studenţesc sunt organizaţiile studenţeşti 
care lucrează voluntar la campaniile „Academia 
SpEranţei”, din anul 2009 SiSC preluând 
organizarea campaniilor de Crăciun şi Paşti.

Iniţial am crezut (şi am sperat) că dezvoltarea 
socio-economică a României va face ca 
proiectul să rămână la un moment dat fără 
obiect de activitate, că va dispărea nevoia de 
acţiuni caritabile. N-a fost deloc aşa. Evoluţia 
proiectului a fost una care s-a adaptat nevoilor, 

mereu în creştere, mereu în schimbare. În urmă 
cu 13 ani nu vorbeam despre comunităţi întregi 
de copii cu grave probleme de sănătate. Acum 
sunt (prea) mulţi copii cu cancer, cu sindromul 
Down sau autism şi foarte mulţi copii sau familii 
nevoiaşe în România, inclusiv în Bucureşti; 
iar noi am mers firesc către aceste cauze. Din 
păcate, o dezvoltare a proiectului a avut loc 
şi prin campaniile din ce în ce mai numeroase 
adresate ajutorării persoanelor din comunitatea 
universitară a ASE care se confruntă cu probleme 
grave de sănătate şi au nevoie de sprijin pentru 
însănătoşire. 

Apoi, în 30 octombrie 2015, ne-a izbit incendiul 
din Clubul Colectiv, eveniment dramatic care a 
îndoliat ASE-ul de şapte ori, şapte din cei zece 
studenţi şi absolvenţi ai ASE victime în incendiu 
nemaifiind printre noi. În acele zile, dar şi 
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în perioada următoare, îndeosebi în timpul 
întâlnirilor echipei „Academia SpEranței” cu 
familiile studenţilor care nu mai sunt acum în 
bănci, m-am întrebat dacă puteam şi noi, în 
universitate, să facem ceva pentru a preveni, 
sau pentru a diminua numărul celor plecaţi... 
Cumva, atunci am înţeles că proiectul „Academia 
SpEranței” nu mai era suficient în forma lui din 
acel moment…

Iar după luni bune de căutări, dominate de 
dorinţa de a preveni ca un alt Colectiv să ne 
găsească la fel de nepregătiţi, debutul anului 
universitar 2016-2017 a venit cu o schimbare 
majoră în viaţa ASE Bucureşti: la dimensiunea 
umanitară a „Academiei SpEranței” am adăugat-o 
pe cea educativă – „Academia SpEranței – 
Voluntariat din Iubire pentru Viață”. Un proiect 
unicat prin obiective şi amploare ce constituie 
materializarea deciziei ASE de a instituţionaliza 
voluntariatul şi de a pregăti întreaga comunitate 
universitară pentru un comportament corect în 
situaţii de urgenţă şi acordarea de prim ajutor. 
Obiective în realizarea cărora ASE Bucureşti 
beneficiază în prezent de colaborarea cu 
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din 
cadrul MAI şi structurile coordonate de acesta, 
şi cu Fundaţia pentru SMURD.

„Este datoria noastră ca împreună cu 
colaboratorii noştri din societatea civilă să 
identificăm toate măsurile necesare pentru o 
dezvoltare continuă a sistemului de urgenţă 
şi o pregătire sigură a populaţiei în vederea 

dezastrelor şi crizelor. O populaţie mai bine 
pregătită înseamnă o populaţie mai puţin 
vulnerabilă şi o ţară mai rezilientă în faţa 
dezastrelor. Proiectul «Academia SpEranţei – 
Voluntariat din Iubire pentru Viaţă» vine să 
complementeze activitatea noastră, având un 
rol catalizator la nivelul comunităţii de studenţi, 
al profesorilor şi al personalului nedidactic din 
cadrul ASE Bucureşti. Consider că prin activităţi 
şi exerciţii comune vom putea informa şi instrui 
colectivul universitar în vederea dezvoltării unor 
capacităţi de prim ajutor şi a unor comportamente 
adecvate faţă de situaţiile limită, necesare 
salvării şi păstrării de vieţi umane”, spunea dr. 
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi Preşedinte al Fundaţiei 
pentru SMURD, la festivitatea de lansare a 
proiectului, în octombrie 2016.  

Iar rezultatele proiectului nu au întârziat să 
apară:

În noiembrie 2016, Caravana SMURD „Fii 
pregătit” a venit în ASE şi a oferit studenţilor, 
profesorilor şi personalului nedidactic primele 
cunoştinţe privind reacţia corectă la diferitele 
situaţii de urgenţă şi acordarea de prim ajutor;

În decembrie 2016, sub coordonarea şi cu 
participarea forţelor de intervenţie ale ISU 
Bucureşti-Ilfov, în ASE a avut loc pentru prima 
dată o simulare de cutremur urmat de incendiu 
şi prăbuşirea plafonului unui amfiteatru în care 
se aflau la curs 145 de studenţi, iar în iunie 
2017 acelaşi scenariu s-a reluat într-o clădire 

Foto: lansarea cursurilor periodice de prim ajutor de bază intitulate „suport vital de Bază”, 
cu sprijinul Fundației pentru smUrd, 2018

administrativă a universităţii, 112 angajaţi 
ai ASE fiind instruiţi cu această ocazie cum 
să reacţioneze corect în astfel de situaţii de 
urgenţă. 

„Nevoia te învaţă”, spune un vechi proverb 
românesc. Iar pe mine m-a învăţat multe, nu de 
puţine ori în cel mai dur mod. În 1996 am fost 
obligată să-mi resuscitez nepoţelul de 3 ani şi 
jumătate fără să cunosc procedura corectă în 
astfel de situaţii, iar peste ani, în cazul Colectiv, 
am asistat neputincioasă la durerea sfâşietoare 

prin care familiile studenţilor noştri au trecut 
la căpătâiul copiilor răniţi sau plecaţi dintre noi 
în incendiu. Şi pe mine nu mă doare nimic mai 
mult decât neputinţa… Aşa că, în mai 2016, când 
am citit anunţul Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă privind lansarea programului 
de voluntariat „Salvator din Pasiune”, am înţeles 
că este o parte a răspunsului lui Dumnezeu 
la cererea mea de a ieşi din neputinţă. M-am 
înscris în program cu convingerea că, într-un fel 
sau altul (deşi nu îmi era deloc clar cum anume), 
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voi putea în acest fel să-mi ajut comunitatea – 
familia, colegii, studenţii, vecinii, apropiaţii. 

După cursuri de certificare şi sute de ore de 
voluntariat în Detaşamentul de pompieri, sunt 
acum paramedic voluntar la ISU Bucureşti-Ilfov. 
Iar cunoştinţele mele de prim ajutor calificat 
sunt de folos necunoscuţilor la care, o dată pe 
săptămână, în timpul liber, atunci când încadrez 
ambulanţa SMURD, ajung împreună cu echipajul 
de prim ajutor, dar şi cunoscuţilor. Pentru că, din 
11 mai 2018, în ASE învăţăm cu toţii să salvăm. 
La 105 ani de la înfiinţarea ASE Bucureşti şi 10 
ani de SMURD în Bucureşti, în cadrul proiectului 
„Academia SpEranței – Voluntariat din Iubire 
pentru Viață” am mai înregistrat o premieră: 
debutul cursurilor periodice şi permanente de 
prim ajutor adresate întregii noastre comunităţi 
universitare (https://www.facebook.com/
events/2029487473941109/ ). 

În opinia mea, înainte de a putea fi buni 
specialişti într-un domeniu sau altul, trebuie 
să îndeplinim cu toţii o condiţie obligatorie – 
aceea de a RĂMÂNE ÎN VIAȚĂ şi A FI SĂNĂTOŞI. 
Iar pentru asta, încet dar sigur, în ASE Bucureşti 
creştem un ecosistem al cunoaşterii salvatoare 
de vieţi, bazat în totalitate pe voluntariat şi menit 
să schimbe vieţi şi mentalităţi. Este manifestul 
de Iubire al echipei „Academia SpEranței” 
pentru comunitatea noastră universitară. Iar 
modul frumos în care acest proiect se dezvoltă în 
universitatea noastră se datorează în totalitate 
membrilor echipei „Academia SpEranței” – 

profesori, studenţi, personal nedidactic, precum 
şi sprijinului constant de care se bucură atât din 
partea conducerii universităţii, cât şi a oamenilor 
extraordinari din organizaţiile partenere în 
proiect. Tuturor, din inimă, MULȚUMESC!

Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, 
Departamentul de Informatică şi Cibernetică 

Economică, ASE Bucureşti
Coordonatorul proiectului „Academia SpEranței”

Paramedic voluntar la ISU Bucureşti-Ilfov, 
Detaşamentul „13 Septembrie”

parteneriat de succes între ase, indiana University şi 
mediul socio-economic din românia

În anul 2015, ASE Bucureşti, prin Facultatea 
de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 
a semnat un acord de colaborare cu Indiana 
University (Kelley School of Business), SUA, 
în vederea primirii de studenţi americani 
în vizite de lucru şi stagii de practică în 
România. Experienţa excelentă din vizitele 
din anii 2016 şi 2017 a condus la creşterea 
numărului de studenţi de la 18 la 56 şi a 

amplorii evenimentelor organizate.

Astfel, în lunile aprilie şi mai a.c., ASE a primit 
vizita a 23 de studenţi la licenţă şi a 33 de 
studenţi la masterat de la Indiana University 
(Kelley School of Business), aceştia fiind 
însoţiţi de trei profesori şi de două persoane 
cu rol administrativ. În perioada 7-14 mai 
a.c., în cadrul evenimentelor desfăşurate 
sub egida „Săptămâna Internaţională în 
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ASE”, studenţii înscrişi la programul de 
licenţă al Kelley School of Business au vizitat 
universitatea noastră şi au participat la un 
eveniment comun cu 15 studenţi ai ASE şi cu 
invitaţi din mediul socio-economic, intitulat 
„The role of accounting information in doing 

business in Romania – an international 
perspective”. În cadrul întâlnirii a fost invitat 
şi prof. univ. dr. Iacob Cătoiu, absolvent al 
unor programe de masterat şi doctorat ale 
Kelley School of Business, care a discutat 
cu studenţii celor două universităţi despre 

Foto: participarea studenților de la Kelly school of Business, sUa, la „săptămâna internațională în ase”

perioada petrecută la universitatea 
americană în anii 1970 şi despre experienţa 
sa în spaţiul nord-american ca singurul 
cetăţean al spaţiului fost sovietic înscris în 
cadrul acestor programe.

După vizita la ASE, studenţii Indiana 

University au efectuat vizite de studiu la o 
serie de firme din Bucureşti şi Braşov, unde li 
s-a oferit posibilitatea de a pune în aplicare 
noţiuni de contabilitate şi consultanţă 
de afaceri oferite de specialişti români în 
domeniu şi chiar direct de fondatorii unora 
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Foto: vizitele studenților de la Kelly school of Business la companiile din București și din Brașov 
(sursa: https://codlea-info.ro)

dintre companiile vizitate. De asemenea, 
au participat la discuţii despre aspectele 
financiare şi strategice necesare pentru 
o afacere de succes, logistică de ultimă 
generaţie şi metode de a investi într-un 
brand local puternic. 

Excelenta colaborare dintre ASE Bucureşti, 
Indiana University şi mediul de afaceri din 
România a fost subliniată de toate părţile 
implicate: membrii comunităţii academice 
ASE, stagiarii americani şi reprezentanţi ai 
mediului economic şi social din România.

A consemnat:

Prof. univ. dr. Cătălin ALBU, 

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

ase job&internship Fair 2018

În data de 15 mai a.c., s-a desfăşurat cea de-a 
V-a ediţie a Târgului „ASE Job & Internship Fair”, 
organizat de Academia de Studii Economice 
din Bucureşti, în colaborare cu Uniunea 
Studenţilor ASE, Asociaţia Absolvenţilor 
ALUMNI ASE, Asociaţia Facultăţilor de 
Economie din România (AFER) şi Fundaţia ASE. 
Târgul a reunit peste 2.000 de studenţi şi 20 de 
companii, fiind un demers eficient de inserare 
a tinerilor pe piaţa muncii.

Ediţia din acest an a oferit studenţilor de la 
toate programele de studii posibilitatea de a 
dialoga direct cu anjagatorii şi cu reprezentanţii 
celor mai mari companii din România, veniţi 

să îşi aleagă forţă de muncă bine pregătită. 
Studenţii şi-au pregătit CV-urile şi au participat 
la interviurile şi discuţiile deschise cu 
angajatorii, valorificând oportunitatea oferită 
de organizatori.

Într-un mesaj de felicitare adresat 
organizatorilor şi participanţilor, prof. univ. 
dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE, a apreciat 
amploarea acestei manifestări, devenită o 
tradiţie importantă şi extrem de utilă pentru 
consolidarea legăturii universităţii cu mediul 
de afaceri: „Este firesc să se întâmple aşa, 
întrucât ASE, prima universitate economică 
a României, se află în top 301-350 din lume 
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în subdomeniul Economie şi Econometrie, 
conform prestigiosului clasament QS World 
University Rankings 2017. Potrivit aceluiaşi 
clasament, ASE este pe locul I la nivel naţional 
în subdomeniile Economie şi Econometrie, 

Business şi Management, Administraţie şi 
Politici Sociale. Suntem bucuroşi să constatăm 
că ultimul sondaj în rândul absolvenţilor arată 
o inserţie foartă bună pe piaţa muncii, în 
domeniul de specializare”.

Foto: prezența numeroasă a studenților ase în rândul angajatorilor participanți la ase job&internship Fair 2018
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uNIVErsITaTEa
„alexandrU ioan CUza” din iași
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
a organizat, în perioada 18-26 mai 2018, a doua 
ediţie a evenimentului Săptămâna Europeană 
la UAIC. Evenimentul a cuprins o suită de 
conferinţe, forumuri, dezbateri, prelegeri, 
expoziţii, concursuri studenţeşti, naţionale 
şi internaţionale, la care au participat peste 
2.000 de studenţi, profesori, cercetători, 
reprezentanţi ai administraţiei locale, centrale 
şi ai societăţii civile.

Una dintre cele mai importante manifestări 
din cadrul acestui proiect a fost Conferinţa 
Internaţională „Public Administration for well-

săptămâna europeană la UaiC

being and growth” („Administraţie publică 
pentru bunăstare şi creştere”), organizată în 
perioada 24-26 mai de Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor. Acţiunea, ajunsă 
la cea de-a XXVI-a ediţie, a fost sponsorizată 
de Banca Comercială Română şi a avut ca 
partener Asociaţia The Network of Institutes 
and Schools of Public Administration in 
Central and Eastern Europe. Pe parcursul 
celor trei zile, organizatorii au analizat modul 
în care politicile publice pot influenţa pozitiv 
creşterea şi bunăstarea unei comunităţi.

Un alt eveniment de calibru din cadrul Săptămânii 
Europene la UAIC a fost Conferinţa Internaţională EURINT 
2018 („Reflecting on Europes’s (dis)order: scenarios for 
the EU’s future”). Aceasta a avut loc în perioada 18-19 mai, 
în cadrul Centrului de Studii Europene de la Facultatea 
de Drept. Evenimentul s-a derulat pentru prima oară în 
2013, în cadrul programului „Jean Monnet”. Pe parcursul 
conferinţei au fost dezbătute subiecte actuale despre 
provocările economice, politice şi sociale ale Uniunii 

Europene.
Tot despre realităţile şi provocările viitoare ale 

Uniunii Europene s-a dezbătut şi în cadrul Conferinţei 
Internaţionale „Uniunea Europeană – Crize şi Graniţe 
în secolul XXI”, ediţia a II-a, organizată vineri, 18 mai, în 
cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Conferinţa Internaţională EUFIRE – „European Financial 
Regulation” s-a desfăşurat în perioada 18-19 mai şi a 
fost o altă manifestare de anvergură organizată în cadrul 

Foto: săptămâna europeană_nispacee 1
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Săptămânii Europeane la UAIC. Organizată de Catedra 
Jean Monnet EUFIRE din cadrul Facultăţii de Economie 
şi Administrarea Afacerilor, conferinţa a adus în discuţie 
subiecte importante legate de cerinţele actuale ale 
reglementărilor financiare în cadrul Uniunii Europene 
şi a încercat şă identifice mijloacele şi metodele de 
consolidare ale acestora. Participanţii au avut ocazia 
să prezinte rezultatele cercetărilor în domeniu şi să le 
supună dezbaterilor, atât în sesiunea plenară, cât şi în 
cadrul discuţiilor în grup.

Rolul universităţilor în societate a fost dezbătut în 
cadrul Forumului Internaţional „University in society. 

Cross-border cooperation and regional development”. 
Evenimentul a fost organizat în perioada 18-19 mai de 
Centrul de Studii Europene din cadrul Facultăţii de Drept, 
în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Institutul 
European din România, Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord-Est, Ambasada Republicii Polone la Bucureşti şi 
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

Tot în cadrul Săptămânii Europene, vineri, 18 mai 2018, 
la propunerea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, a avut 
loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris 
Causa Marelui Maestru Pham Xuan Tong, fondatorul 
artei marţiale Qwan Ki Do.

Foto: săptămâna europeană_nispacee 1

Programul Săptămânii Europene la UAIC a inclus, în 
principal, manifestări dedicate studenţilor. La Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a avut loc, în 
perioada 17-19 mai, conferinţa studenţească „Cercetarea 
psihologică şi educaţională fără frontiere”, ediţia a IV-a. 
Acţiunea a fost organizată în parteneriat cu Asociaţia 
E-Team Psychology şi Asociaţia Studenţilor Psihologi şi 
Pedagogi din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi. De asemenea, joi, 24 mai, Facultatea de Litere 
a organizat vernisajul expoziţiei studenţeşti de fotografie 
şi creaţie grafică „Recyclages”, în colaborare cu Agenţia 
Universitară a Francofoniei – Biroul Europa centrală şi 
orientală (AUF-BECO), Asociaţia Studenţilor Francofoni 
din Iaşi (ASFI), Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi 
(ASJ) şi Corporaţia Medicală din Iaşi (CMI). Studenţii au 
fost provocaţi de Centrul de Studii Europene la concursul 
de eseuri „Visul meu european”, ediţia a XI-a, organizat 
în parteneriat cu Centrul Europe Direct Iaşi, Asociaţia 
Studenţilor în Drept şi Asociaţia Studenţilor Europeni.
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Grant semnificativ obținut de UaiC pentru stagiile erasmus+

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
derulează anual două proiecte instituţionale 
de schimburi academice pentru studenţii, 
personalul didactic şi personalul administrativ 
din Universitate: Erasmus+ KA 103, în cadrul 
Programului Erasmus+ cu Țările Participante 
(statele membre ale Uniunii Europene, ale 
Spaţiului Economic European, Macedonia şi 
Turcia) şi Erasmus+ KA107, în cadrul Programului 
Erasmus+ cu Țări Partenere (celelalte state non-
UE).

Universitatea a depus proiectele pentru KA103 
şi KA107 în luna februarie 2018, solicitând 
finanţarea de schimburi academice cu 30 de 
ţări participante şi 28 de ţări din afara Uniunii 
Europene. În urma evaluării de către ANPCDEFP 
(Agenţia Naţională pentru Programe în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale), proiectul 
Erasmus+ KA103 al UAIC a fost aprobat şi finanţat 
cu un grant instituţional de 2.107.175 Euro 
(aproximativ 8% din grantul naţional total pentru 
cele 72 de universităţi participante). Aceasta 
va permite UAIC finanţarea a aproximativ 370 
de stagii studenţeşti de studiu, 350 de stagii de 
practică pentru studenţi şi pentru absolvenţii 
UAIC din 2019, 140 de stagii de predare pentru 
cadrele didactice şi 70 de stagii de formare pentru 
toate categoriile de personal din Universitate.

Conform statisticilor publicate de Comisia 
Europeană pentru ultimul an academic încheiat 

(2016-2017), UAIC se situează mult peste media 
europeană în ceea ce priveşte numărul de studenţi 
care beneficiază de stagii Erasmus+ de studiu şi 
practică. Astfel, în timp ce media europeană a 
numărului de studenţi beneficiari este de 77 de 
studenţi/ instituţie, de la UAIC au plecat în stagii 
Erasmus+ 665 de studenţi; a doua performanţă 

a unei universităţi din România este de 466 de 
studenţi beneficiari.

Implementarea proiectului Erasmus+ KA103 
2018-2019 a început prin organizarea selecţiilor 
în facultăţi, urmând ca stagiile să se desfăşoare 
începând din septembrie 2018.

Rezultatele pentru proiectul KA107 depus de 
UAIC sunt aşteptate în luna iunie 2018.
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atlasul 3d al rocilor

Un profesor al Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi a realizat un proiect unic în 
România, pentru a veni în sprijinul studenţilor 
de la Departamentul de Geologie. Tony Cristian 
Dumitriu, asistent în cadrul Facultăţii de Geografie 
şi Geologie, a creat un atlas digital 3D de roci. Mini-
biblioteca poate fi descărcată pe calculator de 
către orice student şi cuprinde 70 de eşantioane 
de roci, cu fişe de prezentare în română şi engleză, 
imagini tridimensionale realizate cu peste 15.000 
de instantanee, prelucrate în peste 160 de ore de 
lucru intens şi introduse într-o platformă folosită 
pentru jocuri.

Bobocii care studiază Geologia în anul I aveau, 
până nu demult, o singură modalitate să înveţe 
despre roci: în laboratorul de Geologie Fizică, 
puteau să scoată din sertare eşantioanele de roci, 
să le atingă, să le întoarcă pe toate feţele şi să le 
studieze caracteristicile. Timpul suplimentar de 
studiu în laborator era dificil de obţinut. În afara 
orelor de Geologie Fizică, laboratorul era deseori 
ocupat cu alte activităţi, iar accesul la sertarele cu 
eşantioane era restricţionat doar la momentele în 
care tinerii puteau fi însoţiţi de profesor.

La începutul lui 2016, profesorul răspunzător de 
lucrările practice, Tony Cristian Dumitriu, a decis 
să schimbe lucrurile. S-a întrebat cum ar putea să 
ducă rocile acolo unde stăteau studenţii aproape 
tot timpul cât nu dormeau: pe calculator. În 
aproximativ jumătate de an, a creat o bibliotecă 

digitală, 3D, cu o parte din rocile din laborator, 
pe o platformă folosită de obicei pentru jocuri 
complexe din punct de vedere grafic. Studenţii pot 
descărca biblioteca pe calculatoarele personale, 
astfel încât cele 70 de roci pot fi văzute acum 
de acasă, la orice oră, din orice unghi, alături de 
toate informaţiile importante despre acestea.

Pentru a putea fi văzută clar, rotită şi învârtită 
pe toate feţele, fiecare rocă a fost fotografiată de 
cel puţin 256 de ori, din unghiuri uşor diferite. 
Sesiunile foto au avut nevoie nu doar de răbdare, 
ci şi ingeniozitate. Tony Cristian Dumitriu descrie 
procesul: „În lipsa unui studio foto profesional, 
am aranjat la facultate un mediu cu trei lămpi 
cu becuri LED albe, mascate de o pânză care să 
creeze o lumină difuză şi care să nu distorsioneze 
imaginea mineralelor. Pentru a roti eşantioanele 

în paşi mici, astfel încât să fie fotografiate de jur 
împrejur, am modificat un aspersor pentru irigaţie 
cumpărat din comerţ, căruia i-am ataşat o placă 
gradată. Pe placă am aşezat fiecare eşantion şi 
i-am făcut câte 128 de fotografii pe fiecare faţă. 
În total, 256.”

A urmat o etapă de prelucrare a imaginilor 
fiecărui eşantion – o îmbunătăţire a contrastului 
şi a detaliilor. Apoi, calculatorul a lucrat o 
săptămână neîntrerupt pentru generarea 
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modelelor 3D pentru cele 70 de specimene. 
Pentru generare, Tony Cristian Dumitriu a apelat 
la o tehnică folosită şi în teza sa de doctorat – 
fotogrametria. Aceasta permite reconstituirea 
imaginii unui obiect dintr-o serie de fotografii din 
unghiuri diferite. „Este un proces care foloseşte 
foarte intens resursele tehnologice. Calculatorul 
meu a lucrat o săptămână încontinuu pentru cele 
70 de eşantioane”, a precizat profesorul.

Din fotografii, computerul mai întâi generează 
o schiţă realizată dintr-un nor de puncte 
„esenţiale” – aproximativ 60.000 pentru fiecare 
rocă. Mai departe, prin calcule, se generează un 

nor cu o densitate mai mare, cu de 100 de ori 
mai multe puncte decât cel iniţial. Un specimen 
mai complex ajunge la peste 6 milioane de 
puncte. Numărul final de puncte dintr-un model 
depinde de rezoluţia şi numărul fotografiilor, dar 
şi de detalii – fisuri, textură, colorit etc. Unele 
eşantioane au prezentat o dificultate deosebită, 
atât la fotografiere, cât şi la crearea modelului 3D, 
măsurând sub jumătate de centimetru.

În final, modelele 3D au fost introduse, rând pe 
rând, într-un motor de jocuri, Unity 3D. Motorul 
a permis crearea unei interfeţe şi programarea 
unor acţiuni pentru fiecare imagine digitală.

În produsul final, studenţii deschid programul şi 
pot alege să interacţioneze în limba română sau 
în limba engleză. „Deşi am avut un timp scurt la 
dispoziţie, mi-am dorit foarte mult ca studenţii să 
poată deprinde termenii şi în limba engleză. Mai 
ales în domeniul Geologiei, care oferă numeroase 
posibilităţi de angajare la nivel internaţional, chiar 
este nevoie să cunoşti termenii din domeniu”, a 
precizat asistentul Tony Cristian Dumitriu.

Biblioteca virtuală de roci nu arată foarte 
diferit de prezentarea unor personaje de joc pe 
calculator. Rocile sunt organizate pe categorii şi 
sub-categorii. Fiecare specimen poate fi rotit în 

toate direcţiile, iar la apăsarea unui buton i se 
dezvăluie „superputerile”: formula, sistemul de 
cristalizare, clivajul, duritatea, culoarea, ocurenţa, 
răspândirea, denumirea etc. Fiecare mineral este 
însoţit atât de o bibliotecă de fotografii, cât şi de 
un link spre unul dintre cele mai populare site-
uri în mineralogie –mindat.org. Atât în realizarea 
textelor, în sintetizarea informaţiilor, cât şi în 
munca de fotografiere a eşantioanelor, asistentul 
Tony Cristian Dumitriu a fost ajutat de doctorandul 
în domeniul geologiei Iulian Vasile Bălan. 

Primii studenţi care s-au bucurat de atlasul 3D 
de roci au fost cei 30 de boboci care intraseră 
la facultate în toamna lui 2016. „Au reacţionat 
foarte bine”, a declarat Tony Cristian Dumitriu. 
„Au descărcat aproape toţi programul şi s-a 
putut observa o îmbunătăţire a cunoştinţelor şi 
a notelor. Nu am realizat o statistică, deoarece nu 
am vrut să intru pe teritoriul acestei ştiinţe, dar 
progresul a fost vizibil la note.”

Ca planuri pe viitor, Tony Cristian Dumitriu îşi 
propune să urce biblioteca online, astfel încât 
să poată fi accesată de oricine, indiferent de 
capacităţile tehnice ale calculatorului său.
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uNIVErsITaTEa DE VEsT
din timișoara
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Ceremonie de absolvire specială pentru studenții Uvt

Generaţia absolvenţilor Universităţii 

de Vest din Timişoara  2018 a sărbătorit 

finalizarea studiilor prin intermediul unui 

eveniment special. „Ceremonia de absolvire 

a studenţilor UVT şi de intrare în comunitatea 

de alumni” a reunit studenţii într-un cadru 

aparte, în natură, într-un format special, în 

Parcul Rozelor din Timişoara. Startul în carieră 

le-a fost dat de către cunoscuta actriţă Maia 

Morgenstern, Doctor Honoris Causa al UVT.

„Am oferit generaţiei de absolvenţi UVT 

2018 o ceremonie de absolvire într-un 

format mult mai potrivit cu dorinţele lor, în 

libertate, în natura, în inima Timişoarei… în 

Parcul Rozelor. Am pregătit şi o petrecere, iar 

pentru că înţelegem cât de competitivă este 

piaţa muncii, le-am facilitat interacţiunea 

directă cu marile companii din oraş şi din 

zonă, amenajând ceea ce noi numim Aleea 

angajatorilor”, a declarat rectorul UVT, prof. 
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dr. Marilen Pirtea.

Atmosfera specială a fost dată şi de 

prezentatorii evenimentului, îndrăgitul om 

de televiziune, absolvent al UVT, Dan Negru 

şi timişoreanul Florin Mihoc. Ceremonia a 

avut loc în seara zilei de vineri, 4 mai, şi a 

fost urmată de o petrecere, atmosfera fiind 

întreţinută de DJ John Trend. De asemenea, 

absolvenţilor le-a fost pregătit şi un after-

party, în clubul Şura. Ceremonia, în noul 

format, s-a aflat la cea de-a doua ediţie.

„Este o mare bucurie să văd atâţia tineri 

deştepţi, frumoşi, fericiţi şi plini de speranţe, 

care au venit astăzi să sărbătorim împreună 

o zi specială din viaţa lor, finalizarea studiilor 

universitare. Voi sunteţi generaţia de care se 

leagă speranţele noastre, speranţe pentru 

un viitor mai bun pentru România, pentru 

o societate mai corectă, mai complexă, 

adaptată timpurilor în care trăim. La ceas 

aniversar, în special în Centenarul Marii Uniri, 

ne uităm la ceea ce am realizat împreună, 

studenţi şi profesori, cu sprijinul părinţilor şi 

al partenerilor noştri, şi nu este puţin”, le-a 

transmis celor prezenţi rectorul Universităţii, 

prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Startul în carieră le-a fost dat de Maia 

Morgenstern, Doctor Honoris Causa al 

UVT.  „Vă felicit din adâncul inimii pentru 
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faptul că aţi ales şi aţi absolvit Universitatea 

de Vest din Timişoara. Viaţa stă înaintea 

dumneavoastră, este un prim pas, o primă 

etapă, o primă confirmare a calităţii, a muncii, 

a felului cum aţi absolvit o etapă a formării 

dumneavoastră, fiecare în profesiunea sa, 

fiecare în domeniul său.  Este o pagină pe 

care o treceţi, pe care o închideţi, spre a 

deschide o altă carte, o altă fereastră, întru 

desăvârşirea dumneavoastră, ca intelectuali, 

ca oameni de cultură, ca oameni specialişti 

fiecare în domeniu său”, le-a spus tinerilor 

cunoscuta actriţă.

Evenimentul s-a încheiat la miezul nopţii, 

cu un superb foc de artificii.
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Conferințe ale doctoranzilor din Consorțiul Universitaria, la Uvt

Între 24 – 26 mai 2018, la Universitatea de 
Vest din Timişoara s-a desfăşurat conferinţa 
TIM 18 Physics Conference, în cadrul căreia 
un panel a fost dedicat primei sesiuni de 
comunicări ştiinţifice a doctoranzilor din 
Consorțiul Universitaria pentru domeniul 
Fizică.

Derularea acestei manifestări ştiinţifice 
răspunde unui deziderat mai vechi al 
universităţilor care constituie Consorțiul 
Universitaria, anume punerea în relaţie 
de colaborare şi schimb de idei a tinerilor 
implicaţi în studiile doctorale. Universităţile 
din consorţiu sunt conştiente de faptul că 
locurile foarte competitive pe care le obţin 
în mod consecvent în ultimii ani într-o serie 
de rankinguri naţionale şi internaţionale 
sunt posibile datorită activităţilor susţinute 
de cercetare ştiinţifică. În aceste condiţii, 
intensificarea activităţilor de cercetare 
ale doctoranzilor şi organizarea unui 
cadru pentru dezbaterea competentă a 
rezultatelor cercetării, a eticii acesteia în 
programele doctorale reprezintă priorităţi 
ale universităţilor. 

În cadrul panelului dedicat, au susţinut 
lucrări 18 doctoranzi de la Universitatea 
Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din 
Timişoara. În plus, pentru a facilita accesul 
studenţilor doctoranzi la prestigioasa 
conferinţă internaţională TIM 18 Physics 
Conference care adună laolaltă cercetători 
renumiţi din domeniul fizicii, cele două 
conferinţe au fost organizate în paralel.

Mai mult decât atât, în baza convenţiilor 
stabilite, fiecare dintre universităţile membre 
ale consorţiului va organiza câte un set de 
conferinţe, după cum urmează:

• Academia de Științe Economice pentru 
domeniile: Economie, Administrarea 
afacerilor, Finanţe, Contabilitate, 
Management, Marketing;

• Universitatea din București pentru 
domeniile: Ştiinţe politice, Relaţii 
internaţionale şi studii europene, 
Economie şi afaceri internaţionale, Ştiinţe 
administrative, Istorie, Studii culturale, 
Drept, Filosofie;

• Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj-
Napoca pentru domeniile: Sociologie, 
Psihologie, Ştiinşe ale educaţiei, Ştiinţa 
sportului şi educaţiei fizice, Ştiinţele 
comunicării, Filologie, Teologie, 
Arte vizuale, Muzică Teatru şi artele 
spectacolului, Cinematografie şi media;

• Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi pentru 
domeniile: Chimie, Biologie şi biochimie, 
Geologie, Geografie, Ştiinţa mediului;

• Universitatea de Vest din Timișoara pentru 
domeniile: Fizică, Matematică, Informatică.
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performanțele Uvt sunt confirmate din nou

Potrivit clasificării Emerging Economies 
University Rankings 2018, realizată de revista 
britanică The Times Higher Education, 
Universitatea de Vest din Timişoara este în top 
201-250 cele mai bune 378 de universităţi, din 
42 de ţări cu economii emergente, menţinând-
se pe o poziţie constantă în comparaţie cu 2017. 
La nivel naţional, UVT s-a clasat pe poziţia a doua 
din cinci universităţi cuprinse.

Au fost evaluate universităţi din 50 de ţări, 
însă doar instituţii de învăţământ din 42 de ţări 
au îndeplinit cerinţele celor 13 indicatori de 
performanţă pentru a face parte din clasamentul 
final. Universităţile sunt excluse din ranking-ul 
economiilor emergente dacă nu au activitate 
de predare şi dacă producţia lor ştiinţifică în 
perioada 2012-2016 a fost mai mică de 1.000 
de articole (cu cel puţin 150 de articole pe 
an). De asemenea, instituţiile de învăţământ 
superior sunt excluse dacă 80% sau mai mult din 
activitatea acestora este dedicată exclusiv unuia 
din cele 11 domenii ale THE World University 
Rankings.

„Includerea noastră în clasamentul celor 
mai bune universități din țările cu economii 
emergente demonstrează standardele înalte 
în activitatea didactică și de cercetare. Este și 

rezultatul politicilor de dezvoltare aplicate în 
Universitate în ultimii ani. Am ajuns aici pentru 
că am înțeles care sunt nevoile instituției în 
competiția internațională, am înțeles că dacă 
rămâi închistat în micul tău colț de țară, nu 
poți face performanță. Suntem o universitate 
internațională, suntem o universitate care aduce 
onoare timișorenilor”, a declarat rectorul UVT, 
prof. dr. Marilen Pirtea.

La fel ca şi clasificarea internaţională THE World 
University Rankings, activitatea universităţilor a 
fost evaluată după 13 indicatori de performanţă 
riguroşi şi exigenţi, grupaţi sub aspectul: 
activităţii de predare, activităţii de cercetare, 
activităţii internaţionale şi transferului de 
cunoştinţe către mediul socio-economic, însă 
metodologia a fost recalibrată cu atenţie pentru 
a reflecta mai bine caracteristicile şi priorităţile 

de dezvoltare ale universităţilor în ţările cu 
economii în curs de dezvoltare. Mai multă 
greutate a fost acordată, de exemplu, aspectului 
legăturilor universităţilor cu mediul socio-
economic şi activităţii internaţionale.

Alături de UVT, în acest ranking sunt prezente 
şi celelalte universităţi comprehensive 
din Consorţiul Universitaria: Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (poziţia 162), 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(poziţia 251-300) şi Universitatea din Bucureşti 
(poziţia 251-300).

De asemenea, o altă performanţă, de această 
dată în domeniul dreptului, i-a fost recunoscută 
Universităţii de Vest din Timişoara.  Echipa 
Facultăţii de Drept s-a situat pe locul II în 
cadrul „Hexagonului Facultăţilor de Drept”, 
cel mai prestigios concurs studenţesc naţional 
în domeniul dreptului, organizat anual între 
echipele facultăţilor de drept ale Universităţii 
din Bucureşti, Universităţii „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 
Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, Universităţii 
din Craiova şi Universităţii de Vest din Timişoara.

Concursul include trei probe ştiinţifice (Drept 
civil, Drept penal, Drept constituţional) şi patru 
probe sportive (fotbal, street-ball, tenis de masă, 
şah).

Rezultatul confirmă apartenenţa studenţilor 
Facultăţii de Drept la elita învăţământului 

superior juridic din România şi se adaugă 
performanţelor obţinute de echipele Facultăţii 
la concursurile internaţionale şi europene de 
drepturile omului şi drept internaţional public.

Facultatea de Drept a UVT s-a situat pe 
podium la toate probele ştiinţifice: echipa de 
Drept constituţional, formată din Alexandra 
Olariu şi Alexandra Modrea şi coordonată de 
lect. dr. Andreea Verteş-Olteanu, a ocupat 
locul I; echipa de Drept civil, formată din Sena 
Birgean şi Geanny Mărinică şi coordonată de 
drd. Maximilian-Andrei Druţă, a ocupat locul 
III; echipa de Drept penal, formată din Andrei 
Zlatan Botezatu şi Flavius Diblaru şi coordonată 
de lect. dr. Laura Stănilă, a ocupat locul III. La 
pregătirea studenţilor au mai contribuit conf. dr. 
Florin Mangu, lect. dr. Codruţa Guzei-Mangu şi 
drd. Alexandra Bob (drept civil), respectiv drd. 
Cristina Nicorici (drept penal).

Totodată, Facultatea de Drept din Timişoara a 
obţinut locul I la proba de street-ball, respectiv 
locul III la proba de tenis de masă. Pregătirea 
echipelor pentru probele sportive a fost 
coordonată de prof. dr. Florin Moţiu şi lect. dr. 
Sergiu Stănilă.

Rezultatele obţinute se înscriu în linia 
ascendentă a participărilor din ultimii ani la 
„Hexagonul Facultăţilor de Drept”, în ultimii 
şase ani Facultatea ocupând trei locuri II 
şi două locuri III în clasamentul general al 
competiţiei. „Calitatea procesului educațional 
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din Universitate este confirmată și de astfel de 
concursuri. Ne măsurăm și intrăm în competiție 
cu cei mai buni, iar rezultatele sunt absolut 
onorante. Linia ascendentă a rezultatelor din 
ultimii ani arată preocuparea comunității 
noastre de a se îmbunătăți în permanență“, 
spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.

Echipa Facultăţii de Drept din cadrul UVT a 
fost alcătuită din: Alexandra Olariu, Alexandra 

Modrea (Drept constituţional); Sena Birgean, 
Geanny Mărinică (Drept civil); Andrei Zlatan 
Botezatu, Flavius Diblaru (Drept penal); Sorin 
Bîzu (tenis de masă); Sabrina Duţu, Larisa Parlea, 
Bianca Vaisa, Ana Maria Preda, Roxana Oprea 
(street-ball); Răzvan Stolojescu, Alexandru 
Ştehuţă, Igor Jivcovici, Alin Cazmir, Robert Radu 
Schmidt, Nicola Carabenciov, Dan Bădeţ, Robert 
David Nicorici, Filipp Zan (fotbal); Petru Mihai 
Viocan (şah).
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