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UBB se pregăteşte deja să-şi primească viitorii studenţi
Orientată spre performanță academică,
excelență în cercetare și implicare în comunitatea
din care face parte, Universitatea Babeș-Bolyai
a început deja informarea și selecția viitorilor
candidaţi la statutul de student.
Chiar dacă mai sunt câteva luni până la
momentul organizării efective a primei sesiuni
de Admitere 2018, liceenii au posibilitatea de a
se informa intens cu privire la ofertele de studii,
facilităţile de cazare şi petrecere a timpului
liber sau oportunităţile de burse la universităţi
partenere din toată Europa puse la dispoziţie de
Universitatea Babeş-Bolyai.
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De asemenea, o parte dintre viitorii absolvenţi
de liceu au susţinut deja primele examene care
pot înlocui Admiterea la UBB.
Peste 1.700 de liceeni, înscrişi la concursul
care înlocuieşte admiterea la Facultatea de
Matematică şi Informatică a UBB
Un număr de 1.769 de liceeni au participat
la concursul care poate înlocui admiterea,
organizat duminică, 25 martie 2018, la
Facultatea de Matematică și Informatică din
cadrul Universității Babeș-Bolyai.
Concursul, devenit o tradiție la nivelul
Universităţii Babeş-Bolyai, constă în susţinerea

unei probe scrise la matematică sau informatică,
la alegerea candidatului, probă ce poate fi
susţinută în limba română sau limba maghiară.
Dintre liceenii înscrişi la concursul care a avut
loc la finalul lunii martie 2018, 1024 de elevi
au ales să susţină proba de Informatică (917 în
limba română, respectiv 107 în limba maghiară),
în timp ce alţi 745 de liceeni s-au înscris la proba
de Matematică (666 în limba română şi 79 în
limba maghiară).
„Prin acest concurs, candidaţii au nu numai
ocazia de a-şi testa cunostinţele de matematică
sau de informatică, dar pot obţine, de timpuriu,
un important avantaj pentru admiterea la
Facultatea de Matematică şi Informatică,
întrucât nota obţinută la acest concurs (dacă

este minim 6), se poate folosi, la cerere, ca notă
la proba scrisă la admiterea din vară la Facultatea
de Matematică şi Informatică. Prin numărul de
candidaţi înscrişi (peste 1500 în fiecare an), dar
şi prin standardul ridicat al problemelor propuse,
concursul Mate-Info UBB a devenit cel mai
popular şi mai important concurs de matematică
şi de informatică pentru elevi”, afirmă decanul
Facultăţii de Matematică şi Informatică din
cadrul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petruşel.
Conform regulamentului concursului, primii
șase clasați vor primi în mod automat nota 10,
fiecare dintre concurenți având posibilitatea
de a folosi nota pe care o primește la concurs
ca alternativă la examenul de admitere la
Facultatea de Matematică și Informatică a UBB.
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Una dintre cele mai căutate facultăți ale
Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de
Matematică și Informatică se poate lăuda și
în acest an cu medalii de aur, argint şi bronz
obținute de studenții săi la cea de a 12-a ediție a
South Eastern European Mathematical Olympiad
of University Students – SEEMOUS 2018,
desfășurată la Iași, în perioada 27 februarie-4
martie 2018.
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Oferta educațională a UBB, prezentată la
cel mai mare târg educațional din Sud-Estul
Europei
Peste 4.000 de persoane au participat, în
perioada 20-24 martie 2018, la Romanian
International University Fair (RIUF), cel mai mare
eveniment educațional din Sud-Estul Europei.
Aflată la cea de-a patra participare consecutivă,
Universitatea Babeș-Bolyai și-a prezentat, la ClujNapoca, Iași și Brașov, oferta educațională la
nivel de licență, master și doctorat, facilităţile de
cazare şi petrecere a timpului liber, oportunităţile
de burse la universităţi partenere din toată
Europa, precum şi informaţii legate de procesul

de admitere, informaţii care pot fi consultate şi
accesând link-ul http://admitere.ubbcluj.ro.
„Standul Universității Babeș-Bolyai a fost
unul dintre cele mai căutate la toate cele trei
manifestări la care am participat și sperăm că
i-am convins pe viitorii absolvenți de liceu că
UBB este cea mai bună alegere. Oferta noastră
este extrem de atractivă, astfel încât oricare
dintre viitorii candidaţi la statutul de student
poate găsi exact ceea ce caută la una dintre cele
21 de facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai”, a
declarat Laura Irimieș, purtătorul de cuvânt al
UBB.

Ediţia din acest an a târgului internațional
universitar RIUF a reunit, la Cluj-Napoca, Iași și
Brașov, peste 120 de universități din România
și din străinătate, școli de limbi străine și ONGuri studențești, care le-au oferit vizitatorilor
o perspectivă amplă asupra oportunităților
educaționale pe care le pot accesa.
În urmă cu aproximativ două luni, reprezentanții
Universității Babeș-Bolyai au participat, pentru
al șaselea an consecutiv, la Târgul Internațional
Educatio, desfăşurat la Budapesta, oferind,
pe parcursul celor trei zile de manifestări
expoziționale, informații cu privire la procesul
de admitere, ofertele educaționale şi viața
studențească din Cluj-Napoca.
Pentru Admiterea 2018, facultăţile din
cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat
diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru
testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive
ale elevilor, stabilind ponderea mediei de la
bacalaureat în media finală de admitere.
Calendarul admiterii, taxele, tematica de
concurs, precum și orice alt tip de informații
necesare pot fi consultate accesând link-ul:
http://admitere.ubbcluj.ro, dar și paginile
oficiale ale fiecărei facultăți.
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Unul dintre cei mai mari economiști ai lumii,
Doctor Honoris Causa al UBB
Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs,
profesor al Universității Columbia din New York,
a fost distins, în luna martie 2018, cu titlul Doctor
Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai.
Titlul a fost acordat în urma propunerii comune
formulate de reprezentanţii Facultăţii de Științe
Politice, Administrative și ale Comunicării şi de
cei ai Facultăţii de Geografie din cadrul UBB,
pentru prestigiul său ca economist, precum şi
pentru contribuția la îndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor
Unite și la reducerea sărăciei extreme și a
foametei din regiunile slab dezvoltate ale lumii.
Prezent la Cluj pentru ceremonia de decernare
a distincţiei academice, prof. univ. dr. Jeffrey
Sachs a afirmat că îşi doreşte continuarea
colaborării în vederea atingerii obiectivelor
strategiei de dezvoltare durabilă.
„Sunt foarte onorat să primesc distincţia
care mi-a fost oferită, aceea de Doctor Honoris
Causa, şi sper că vom continua colaborarea cu
Universitatea şi cu Guvernul României, pentru
atingerea obiectivelor stabilite în domeniul
dezvoltării durabile, în cadrul căreia colaborarea
între mediul universitar, cel economic şi factorii
de decizie este extrem de importantă pe termen
lung”, a afirmat prof. univ. dr. Jeffrey Sachs.
Domnia sa a apreciat performanţele
Universităţii Babeş-Bolyai, dar şi implicarea
acesteia în comunitatea din care face parte,
subliniind că implicarea mediului academic
este extrem de importantă pentru dezvoltarea
regiunii și dezvoltarea durabilă pe termen lung.
Învățământ și cercetare de performanță!
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În acest sens, celebrul economist susține că
zona Clujului s-a transformat într-un centru IT și
al noilor afaceri în domeniul tehnologiei.
“Clujul și-a stabilit direcțiile de dezvoltare:
devine un centru al industriei informatice,
al start-up-urilor, al noilor tehnologii. Este
extraordinar să ai într-un oraș de talia Clujului
atâtea universități cu experiență tehnică.
România – precum Ungaria, Cehia sau Polonia
– este racordată la un ecosistem bazat pe
industria auto germană pentru care va constitui
o mare provocare renunțarea la mașinile
clasice în favoarea celor electrice. Există o mare
presiune tehnologică, iar România trebuie
să fie competitivă la nivel global, să aibă un
angajament special pentru industriile high-tech

pentru o creştere economică sustenabilă”, a
precizat prof. Jeffrey Sachs.
Expertul american a fost însoțit la Cluj
de coordonatorul Departamentului pentru
Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului
României, consilierul de stat Borbely Laszlo, care
a subliniat că România își va definitiva în scurt
timp prioritățile legate de preluarea Președinției
Uniunii Europene.
„Dezvoltarea durabilă este foarte importantă,
iar sfera academică joacă, mi se pare, unul
dintre cele mai importante roluri în revizuirea
strategiei. Încetul cu încetul vom putea înfiinţa
acea reţea instituţională care să dovedească
faptul că România ia în serios dezvoltarea
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Studentă UBB la Festivalul de la Cannes
durabilă”, a afirmat secretarul de stat Borbely
Laszlo.
Cea mai recentă personalitate distinsă cu titlul
Doctor Honoris Causa al Universității BabeșBolyai, Jeffrey D. Sachs este unul dintre cei mai
cunoscuţi experţi în dezvoltare economică şi
în lupta pentru eradicarea sărăciei, consultant
ONU şi profesor la Universitatea Columbia
din New York. A oferit consultanţă pentru
structuri guvernamentale post-comuniste, a
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redactat primul plan de tranziţie de la economia
centralizată la economia de piaţă, în democraţie.
Profesorul american a condus proiectul
Millennium Villages în Africa, operat în 10 ţări,
care a dus la creşterea producţiei agricole în
sate africane şi la reducerea ratei mortalităţii
infantile. Profesorul american este autor al
cărţii The End of Poverty, şi co-editor al topului
Celor mai fericite ţări din lume, în cadrul căruia
România ocupă locul 57.

Filmul unei studente a Universității BabeșBolyai a fost acceptat la categoria Short Film
Corner a Festivalului de Film de la Cannes 2018.
Bloc 5, primul scurtmetraj al Ioanei Băilă, este
parte a lucrării de licență și va putea fi vizionat
online în perioada 14-19 mai 2018 pe platforma
oficială a Festivalului, urmând ca, în funcție de
reacția publicului, să aibă șansa de a fi proiectat
alături de alte pelicule de succes.
„Este un moment extrem de important pentru
cariera mea viitoare şi sper că el îmi va deschide
uşile pentru a continua la un nivel din ce în ce

mai ridicat. Încă nu sunt regizor și mai am foarte
multe de învățat. bloc 5 este un scurtmetraj axat
pe trei momente din viața aceluiași personaj:
copilăria, adolescența și maturitatea, scurtmetraj
pe care l-am realizat pentru examenul de licență,
pornind de la o idee născută în urma discuţiilor
cu profesorul coordonator al lucrării, care m-a
sfătuit să preiau din experiența personală“,
afirmă Ioana Băilă.
Absolventă a Facultății de Teatru și Televiziune
a Universității Babeș-Bolyai, Ioana Băilă este, în
prezent, masterand în cadrul aceleiaşi facultăţi.
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Festivalul Internațional de Film Economic „All About Economy” la
Universitatea din București
În perioada 27-29 martie 2018, Universitatea
din București a desfășurat Festivalul Internațional
de Film Economic „All About Economy”. Proiectul
a fost susţinut de Ambasada Elveției în România
şi de Fondul Cultural Elveţian Swiss Sponsors’
Fund, fiind organizat în parteneriat cu Université
de Fribourg, Hochschule Luzern şi ASCENT Swiss
Business Management AG, Elveția. Evenimentul
s-a desfăşurat sub patronajul Băncii Naţionale a
României.
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Festivalul și-a propus să prezinte studenților
și profesorilor, într-o manieră informală, teme
diverse din domeniul economico-financiar cum
ar fi moneda Bitcoin, mecanisme financiare și
cele de pe Wall Street. Nu în ultimul rând, filmele
și dezbaterile din cadrul festivalului au abordat și
dimensiunea etică și a responsabilității sociale.
Participanții la eveniment au avut ocazia să
vizioneze nouă filme, dintre care şase documentare
(Talking Money; Money – A Confused User’s Guide;

Cleveland versus Wall Street; The Bitcoin Gospel;
Chaebols and Chabolas; Economics of Happiness) şi
trei filme de ficţiune (Toni Erdmann, Margin Call și
Eastern Business).
În deschiderea oficială a evenimentului, care a
avut loc marți, 27 martie 2018, în Amfiteatrul II
al Palatului Facultății de Drept (Bulevardul Mihail
Kogălniceanu nr. 46), au participat Excelenţa
Sa domnul Urs Herren, ambasadorul Elveţiei
în România, prof. Mircea Dumitru, rectorul
Universităţii din Bucureşti, prof. Magdalena

Iordache-Platis, prorector al Universității din
Bucureşti, Michael Derrer, co-inițiator şi director al
Festivalului de Film Economic „All About Economy“,
Virgile Perret, director AREF Elveţia, și reprezentanți
ai Băncii Naționale a României. De asemenea,
la eveniment au participat cadre didactice ale
Universităţii din Bucureşti, precum şi profesori și
studenți din Albania, Bulgaria, Rusia şi Ucraina.
Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul oficial al
evenimentului: www.economy-filmdays.info.
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Universitatea din București,
prima poziție pe plan național în clasamentul QS 2018
Universitatea din București are cele mai bune
performanțe la nivelul sistemului de învățământ
superior românesc – confirmă, ca și în anul
precedent, clasamentul Quacuarelly Symonds
World University Rankings (QS) 2018, cel mai
cunoscut ranking global al universităţilor în funcție
de domeniile de studiu și cercetare.
Un lucru extrem de relevant este faptul că
Universitatea din București este și singura
universitate din România care apare în topul QS –
Employability cu o poziționare în marja 301-500,
dovedindu-și astfel reputația pe care o are în rândul
angajatorilor.
În ceea ce privește clasamentul realizat pe
domenii fundamentale, Universitatea din București
figurează în patru domenii din cele cinci analizate,
cu o prezență în plus față de 2017. Astfel, dacă
anul trecut Universitatea din București s-a distins
în domenii precum Științele naturii, Arte și științe
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umaniste și Științe sociale și management, anul
acesta noutatea este dată de apariția universității
în domeniul Inginerie și tehnologie. Științele naturii
reprezintă cel mai bun domeniu fundamental
pentru universitate, cu un scor de 64.0.
Detaliind, rezultatele Universității din București
poziționează instituția drept prima universitate din
România în Fizică și Chimie. Nu în ultimul rând, este
singura universitate din țară clasată în seria 201250 în QS-University Ranking by Subject 2018 la
domeniul Lingvistică. O altă specializare la care se
remarcă instituția este Literatură și limbă engleză,
la care se situează în poziția 251-301.
Criteriile în funcție de care sunt clasificate
instituțiile de învățământ superior în topul QS
sunt reputația academică, reputația în rândul
angajatorilor,
raportul
studenți/profesor,
internaționalizare și citări/cadru didactic.
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Facultățile UB își deschid porțile pentru
elevi în perioada martie-mai 2018
În perioada martie-mai 2018, elevii de liceu
care se pregătesc pentru admiterea la facultate
vor avea ocazia să se informeze cu privire la
oferta educațională a facultăților Universității din
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București pentru anul 2018-2019, în cadrul Zilelor
Porților Deschise.
Prezentări ale programelor de licență și master
pentru diversele specializări, cursuri deschise,
vizite ghidate în sălile de curs, în sălile de lectură
și în laboratoarele facultăților, discuţii cu cadrele
didactice, studenţii și masteranzii facultăților,
expoziții, conferințe și ateliere pe diferite tematici

sunt câteva dintre evenimentele organizate de
facultățile Universității din București, pentru a
oferi liceenilor o imagine completă asupra vieții
de student. Elevii de liceu au acces liber la toate
activitățile organizate de facultăți.
Prima facultate care a deschis seria de evenimente
dedicate liceenilor este Facultatea de Geografie
care, în perioada 12-28 martie 2018, prezintă în
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liceele din țară programele de studii și specializările
aferente, modalitatea de admitere, precum și
oportunitățile de voluntariat, în cadrul Caravanei
Facultății.
Următoarele facultăți care își deschid porțile sunt:
Facultatea de Litere (26-28 martie 2018), Facultatea
de Chimie (26-30 martie 2018) și Facultatea de
Istorie (26-30 martie 2018). Informații suplimentare
despre evenimentele desfășurate de aceste facultăți
în cadrul Zilelor Porților Deschise pot fi accesate pe
următoarele site-uri: litere.ro, chimie.unibuc.ro și
istorie.unibuc.ro.
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De asemenea, Facultatea de Administrație și
Afaceri așteaptă, în perioada 26-30 martie 2018
și 2-18 mai 2018, elevii din învăţământul liceal
care doresc să viziteze facultatea și să participe
la evenimentele organizate cu studenții. Mai
multe informații despre activitățile desfășurate
în cadrul Zilelor Porților Deschise la Facultatea de
Administrație și Afaceri sunt disponibile pe site-ul
faa.unibuc.ro.
Perioada și programul complet al Zilelor Porților
Deschise pentru facultățile Universității din
București, dar și calendarul actualizat periodic cu
activitățile organizate de facultăți pot fi găsite pe
site-ul http://admitere.unibuc.ro/.
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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ASE a participat la
Târgul Educațional BMI Global Education Fairs în Dubai
Aflată la prestigiosul târg educațional de
la Dubai, în perioada 27 februarie - 4 martie
a.c., o delegație ASE condusă de prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și compusă din
prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorectorul
responsabil cu relațiile internaționale, și
lect. univ. dr. Cătălin Ploae, referent relații
internaționale, a participat la o serie de întâlniri,
în contextul eforturilor de creștere a vizibilității
internaționale a universității. Evenimentele

s-au desfășurat în cadrul programului „Study
in Romania”, organizat de Consiliul Național al
Rectorilor. La târg au fost prezenți președintele
Consiliului Național al Rectorilor, prof. univ. dr.
Sorin Cîmpeanu, și reprezentanți de top din 17
universități din România. Este a doua participare
a ASE la aceste acțiuni, organizate de CNR, după
Târgul de la Sevilia din toamna anului 2017.
Pe 28 februarie a.c., delegația ASE a participat
la InfoDay, la Centrul Ismaelit din Dubai, unde a

prezentat oferta ASE de programe universitare
de studii. În cadrul prezentărilor, oferta ASE a
suscitat un interes real din partea potențialilor
candidați la ASE, precum și a partenerilor
instituționali reprezentați de universitățile din
Dubai. Sesiunea s-a bucurat de vizita la stand a
Alteței Sale Regale, Principele Radu.
Pe 1 și 2 martie a.c., delegația ASE a
promovat la standul universității oferta
educațională 2018-2019 și a pus la dispoziția
celor interesați, respectiv vizitatorilor
târgului „BMI Global Education Fairs în
Dubai”, informații despre programele ASE

în limbi străine pentru toate ciclurile de
învățământ: licență, masterat, doctorat.
Academia de Studii Economice din București
s-a bucurat de interes din partea unor
potențiali candidați, eforturile depuse
urmărind realizarea cu cele mai bune
rezultate a strategiei de internaționalizare
a universității. ASE a constituit o prezență
activă în rândul universităților invitate de
către Consiliul Național al Rectorilor în
cadrul programului „Study in Romania”.
Pe 3 martie a.c., delegația ASE a fost invitată
să viziteze campusul SP Jain School of Global

Foto: Întrevederea dintre Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, și delegația ASE, la Târgul din Dubai
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Management din Dubai, cu filiale în Singapore,
Sydney și Mumbai. Cu această ocazie, au fost
prezentate ofertele cu programe de studii ale
celor două instituții și s-a convenit posibilitatea
semnării unui acord MoU cu Școala de
Management SP Jain în vederea demarării unor

proiecte concrete de colaborare. Profesorul
Christopher Abraham, Head of Campus in Dubai,
Sr. Vice President – Instituțional Development
Certified Design Thinker, și-a manifestat
disponibilitatea de a participa la Conferința
universitară a ASE din 16-17 aprilie 2018.

Foto: Delegația ASE – la standul ASE din cadrul Târgului Educațional BMI Global Education Fairs în Dubai
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Foto: Delegația ASE în vizita la SP Jain School of Global Management din Dubai
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Burse Regale decernate studenților ASE
În data de 13 martie a.c., în Aula Magna a avut
loc ceremonia de acordare a Burselor Regale
„Regele Carol I” și „Regina Elisabeta”, înmânate
de către Alteța Sa Regală, Principele Radu al
României, în prezența conducerii ASE, a cadrelor
didactice și a studenților. Evenimentul se
circumscrie în contextul Centenarului României
și al împlinirii a 105 ani de la înființarea Academiei
de Înalte Studii Comerciale și Industriale, prin
Decret Regal, la 6 aprilie 1913, de întemeietorul
României Moderne, Regele Carol I.
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Bursa „Regina Elisabeta” a fost câștigată de
Olga Bodrug, studentă în anul III licență, la
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de
Valori, iar Bursa „Regele Carol I” de Ilie Laurenţiu
Pătraşcu, student în anul II licență, la Facultatea
de Administrație și Management Public.

și admirație pentru inițiativa Majestății Sale,
Margareta, Custodele Coroanei, de a susține
excelența și performanța în domeniul educației
și de a promova prin astfel de manifestări spiritul
de competiție. De asemenea, a transmis și un
gând pios și adânca recunoștință pe care întreaga
comunitate ASE o poartă Majestății Sale, Regele
Mihai I, DHC al ASE, pentru implicarea de-a
lungul vieții în dezvoltarea tinerelor generații.

Alteța Sa Regală, Principele Radu al României,
a reiterat dorința de a continua acordarea
acestor burse, în spiritul continuării legăturii
tradiționale dintre ASE și Coroană, și a subliniat
importanța necesității de a investi în educație,
în ciuda tuturor dificultăților apărute de-a lungul
istoriei noastre: „Nu facem decât să continuăm
ceea ce avem ca datorie din partea a patru
mari generaţii care ne-au precedat şi am decis

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a mulțumit pentru
prezența în rândul comunității academice a
Alteței Sale Regale, Principele Radu al României,
și a transmis un mesaj de înaltă considerație
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ca diplomele (...) care se oferă în România
să poarte numele Regelui Carol I şi Reginei
Elisabeta, pentru că aceste două nume au
fondat atât statul român modern, cât şi cultura
română sau învăţământul românesc pe baze
moderne, împreună cu corifeii învăţământului
de la vremea aceea…” În discursul său, Alteța
Sa Regală a făcut referire și la posibilitatea de
a continua această tradiție, oferind, în afara
celor două burse acordate studenților ASE și a
Burselor „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”,
acordate studenților din Republica Moldova,

alte două Burse „Regele Mihai” şi „Regina Ana”,
care să fie, în mod simbolic, dedicate altui oraș
important din România.
La începutul scurtei sale intervenții, studenta
Olga Bodrug a subliniat admirația și dragostea
pentru România, țara în care a crescut și s-a
format, alături de oameni de excepție, care au
încurajat-o în a-și îndeplini visele: „M-am născut
în Republica Moldova, dar de la vârsta de 15 ani
România a devenit a doua casă pentru mine,
în momentul când am decis să învăț la Colegiul
Național din Iași. Nu am simțit niciodată că aș
învăța în altă țară, pentru ca am fost primită

mereu cu brațele deschise aici”. În continuare,
Olga Bodrug a mulțumit Casei Regale pentru
oportunitatea care i s-a oferit prin acordarea
Bursei Regale „Regina Elisabeta” și tuturor
celor care i-au fost aproape și au susținut-o în
ascensiunea sa profesională, în special cadrelor
didactice din cadrul Facultății de Asigurări, Bănci
și Burse de Valori, care au sprijinit-o în dorința de
a deveni un profesionist de excepție în viitoarea
sa carieră.
Studentul Ilie Laurențiu Pătrașcu a apreciat
oportunitatea de a primi Bursa „Regele Carol I” și
a mulțumit Alteței Sale Regale, Principele Radu,
familiei, prietenilor și colegilor pentru susținere,
și, nu în ultimul rând, Academiei de Studii

Economice din București, care i-a oferit șansa de
a participa la acest concurs: „Sper ca acest proiect
pe care dumneavoastră îl susţineţi în cadrul ASE
Bucureşti să continue mulţi ani de acum încolo
şi ca această bursă să motiveze şi alţi studenţi să
ajungă la un nivel foarte ridicat în cadrul ASE”.
Evenimentul a fost amplu mediatizat pe
principalele posturi de televiziune, precum
și în presă. Bursele oferite în Aula Magna se
acordă anual, fiind fondate de Majestatea Sa
Margareta, Custodele Coroanei, și Principele
Radu în anul 2015 și acordate unor studenți ai
ASE cu rezultate remarcabile, dar care se află
într-o situație materială precară.

Foto: Ceremonia de decernare a Burselor Regale studenților ASE
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Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și
Antreprenoriat în ASE – FSDE 2018
În perioada 12-16 martie a.c., în Aula Magna,

același timp formal, academic, dar și agreabil,

s-a desfășurat Forumul pentru Dezvoltare

pentru a dezbate împreună cu reprezenanți din

Durabilă și Antreprenoriat – FSDE 2018,

mediul guvernamental, academic şi de afaceri

care oferă anual tuturor facultăților ASE

subiecte de mare actualitate.

oportunitatea de a se reuni într-un cadru în

Sub patronajul ASE, programul evenimentului

a cuprins prezentarea unor lucrări academice

și Informatică Economică şi Facultatea de

şi dezbateri organizate pe domenii de studiu

Marketing.

şi cercetare specifice fiecărei facultăţi din

Pe parcursul celor cinci zile ale Forumului,

cadrul ASE, după cum urmează: pe 12 martie

participanţii au beneficiat de schimburi de

– Facultatea de Contabilitate și Informatică

informaţii şi bune practici cu peste 60 de

de Gestiune și Facultatea de Administrarea

vorbitori din mediul guvernamental, academic,

Afacerilor în Limbi Străine; pe 13 martie –

social şi de afaceri: miniştri şi demnitari de

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată și

rang înalt, oameni de afaceri, reprezentanţi

Facultatea de Relații Economice Internaționale;

ai unor organizații profesionale de prestigiu,

pe 14 martie – Facultatea de Business și Turism

alte personalităţi. Dintre temele dezbătute

şi Facultatea de Economie Agroalimentară și a

anul acesta, menționăm: sustenabilitatea și

Mediului; pe 15 martie – Facultatea de Finanțe,

dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat și inovare,

Asigurări, Bănci și Burse de Valori şi Facultatea

noi reglementări contabile și impactul acestora

de Administrație și Management Public; pe 16

asupra practicii din domeniu, evoluția inflației și

martie – Facultatea de Cibernetică, Statistică

a sistemului de pensii, impactul noilor tehnologii

Foto: Dl. Anthony de Lannoy, director executiv în cadrul Fondului Monetar Internațional, conferențiază la ASE
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asupra mediului academic, profesional și social,

Challenges in the Current Global Context”.

cooperarea dintre mediul academic și mediul de

Un alt moment inedit a fost dialogul „Despre

afaceri în vederea formării de specialiști, rolul

arte și carte în Anul European al Patrimoniului

artelor în promovarea patrimoniului cultural

Cultural”, cu participarea unor invitați de

românesc și european etc.

excepție: Alex Ștefănescu – scriitor, critic și

În cadrul acestui forum, o întâlnire remarcabilă

istoric literar, Irina Margareta Nistor – critic de

a fost cea din data de 15 martie a.c., cu

film, și Tudor Călin Zarojanu – scriitor și jurnalist.

domnul Anthony de Lannoy, director executiv

Evenimentul a avut loc vineri, 16 martie, încheind

în cadrul Fondului Monetar Internațional, care a

lucrările Forumului printr-o dezbatere deosebit

susținut o conferință cu tema „The IMF Role and

de interesantă pe teme culturale.

Foto: Dl. Anthony de Lannoy, director executiv în cadrul Fondului Monetar Internațional, conferențiază la ASE
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Foto: Invitați de excepție poartă un dialog cultural cu membrii comunității ASE, în cadrul Forumului pentru
Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat – FSDE 2018
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Învățământ și cercetare de performanță!
38

www.universitaria.ase.ro
39

Medalii de aur, argint și bronz pentru UAIC la
concursul internațional de matematică SEEMOUS 2018
5 studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași au obținut medalii de aur, argint și bronz
la Olimpiada Internațională de Matematică –
SEEMOUS care a avut loc în Iași, la Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi”, în perioada 27
februarie-4 martie 2018. Delegația UAIC a fost
formată din 9 studenți, 3 de la Facultatea de
Matematică și 6 de la Facultatea de Informatică.
Ovidiu Avădanei, student în anul II la Facultatea
de Matematică, a obținut medalia de aur și
titlul de „absolute champion”, fiind singurul
participant care a obținut punctajul maxim.
Cristian Vântur, de la Facultatea de Informatică,
a obținut medalie de argint, iar Alexandru
Căliman, student în anul I la Facultatea de
Matematică, Andi Munteanu și Bogdan Palanici
de la Facultatea de Informatică au obținut
medalii de bronz. Pregătirea celor trei studenți
ai Facultății de Matematică a fost coordonată de
lect dr. Lucian Maticiuc, în timp ce lect. univ. dr.
Florin Iacob și lect. univ. dr. Andreea Valentina
Arusoaie au pregătit delegația Facultății de
Informatică.
SEEMOUS este un concurs cu participare
internațională
organizat
de
Societatea
Matematică din Sud-Estul Europei și care se
adresează studenților din primii doi ani de studiu.
Anul acesta a avut loc cea de-a 12-a ediție, la
care au participat, în total, 83 de concurenți
de la 21 de universități din România, Bulgaria,
Cehia, Grecia, Turkmenistan, Rusia și Argentina.
Învățământ și cercetare de performanță!
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
implicată în proiectul de digitalizare a Iașiului
În perioada 18-21 februarie 2018, la Bruxelles,
a avut loc The first Academy Seminar „Kick off
Seminar. Prepare – Inspire – Produce – Mingle”,
organizat în contextul Digital Cities Challenge
Journey, unde Iașiul a fost selectat să participe
la acest proiect de digitalizare a orașelor. La
acest concurs au aplicat 92 de orașe din întreaga
Europă, dintre care au fost selectate opt orașe
pentru a fi implicate în proiect.
Iașiul a fost reprezentat la acest eveniment de
conf. univ. dr. Adrian Iftene, decanul Facultății de
Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, Cătălin Boghiu, din partea Primăriei
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Municipiului Iași și Dan Zaharia, antreprenor și
inițiatorul FabLab Iași, din partea mediului de
afaceri.
Scopul principal al întâlnirii a fost de a stabili
planul de lucru pentru anul următor, de a identifica
elementele care pot fi digitalizate din orașele
selectate și de a găsi modalități de cointeresare
a companiilor din Iași pentru a fi implicate în
proiect.
Participanților la acest eveniment le-a fost pus
la dispoziție un instrument de lucru ce ajută
la evaluarea gradului de digitalizare a orașului
pe care-l reprezintă, evaluarea realizându-se

pe baza următoarelor criterii: Open Data –
disponibilitatea datelor de la nivel local pentru
a fi folosite în aplicații; Digital Competences
of Companies – care e nivelul de competențe
digitale al angajaților companiilor și ale datelor
pe care acestea le folosesc; Infrastructure –
cum suportă infrastructura existentă extinderea
componentelor digitale la nivelul comunității;
Support services – ce sprijin s-ar găsi din partea
companiilor ce ar putea fi implicate în proiectul
de digitalizare; Finance – cum ar suporta finanțele
orașului și al companiilor acest proiect; Digital
Skillset and Education – de ce abilități digitale
dispune populația orașului; Governance –
cum suportă guvernul aceste inițiative locale;
Community – cât de închegată este comunitatea
locală (administrație, companii și educație).

În urma discuțiilor avute în cadrul acestui
eveniment, au fost identificate mai multe
probleme privind digitalizarea Iașiului, dar au
fost propuse și soluții de rezolvare ale acestora.
Una dintre probleme se referă la disponibilitatea
datelor, multe organizații și instituții publice
(Primăria, Consiliul Județean, direcții etc.) din Iași
au proiecte sau echipe care propun și realizează
colectarea anumitor tipuri de date, realizează
situații statistice pe baza acestora, însă datele
nu sunt disponibile publicului larg sau celor care
ar dori să realizeze aplicații pe baza acestora. Se
pare că există o reținere din partea entităților
administrative care dețin astfel de tipuri de date
(despre populație, sănătate, locuri de muncă,
locuri de parcare etc.) în ceea ce privește punerea
la dispoziție a acestora către alți actori, de teamă
să nu le fie furate și să fie exploatate fără acordul
lor.
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De asemenea, o altă problemă identificată în
cadrul întâlnirii se referă la faptul că există o lipsă de
comunicare și transparență la nivelul instituțiilor
din administrația publică, la nivelul companiilor,
la nivelul membrilor din mediul academic, care
împiedică colaborarea și realizarea de proiecte
comune prin care să folosească datele pe care le
deține fiecare în parte.
Ca urmare a problemelor identificate în cadrul
întâlnirii de la Bruxelles, studenții și personalul
didactic din cadrul Facultății de Informatică a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se
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vor implica în găsirea și oferirea de soluții de
digitalizare a zonelor care sunt cele mai importante
pentru orașul Iași. De asemenea, companiile de IT
vor fi implicate în construirea unor soluții scalabile
și performante, care să ajute actorii implicați în
proiect. Toate soluțiile vor trebui să țină cont
de asigurarea securității și a confidențialității
datelor. O soluție la această problemă este
implementarea proiectului PrivateSky, coordonat
de conf. univ. dr. Lenuța Alboaie, prodecanul
Facultății de Informatică a UAIC. Acest proiect,
prin metodele și tehnicile pe care le propune,
poate asigura securitatea datelor, dar și nivelul de
confidențialitate pe care-l dorește fiecare actor
implicat în proiect.

UAIC, gazda Grupului Băncii Mondiale pentru
consultări privind Cadrul de Parteneriat cu România 2018-23
Marți, 6 martie 2018, o delegaţie a Grupului

Mondiale în contextul elaborării Cadrului de

Băncii Mondiale, condusă de doamna Tatiana

Parteneriat cu România pentru perioada 2018-

Proskuryakova, Director de Ţară pentru România

2023. Conducerea UAIC a prezentat pe scurt cele

şi Ungaria, s-a aflat într-o vizită oficială la

cinci proiecte obținute prin Schema de Granturi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Competitive pentru universități din cadrul

unde a fost primită de prof. univ. dr. Mihaela

ROSE, finanțate de Banca Internațională pentru

Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC, și de

Reconstrucție și Dezvoltare (parte a Grupului

prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector pentru

Băncii Mondiale). Proiectele amintite, în valoare

programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de

de peste 500 de mii de euro, sunt gestionate de

cunoştinţe. Discuțiile au vizat priorităţile Băncii

mai multe facultăți ale Universității „Alexandru
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Ioan Cuza”, cum ar fi: Filosofie și Științe Social-

priorităților de dezvoltare ale României. Discuțiile

Ioan Cuza» din Iaşi privind priorităţile de

central în stimularea şi susţinerea eforturilor de

Politice, Geografie și Geologie, Litere, Matematică,

s-au purtat pe baza proiectului de program cadru

dezvoltare ale oraşului şi ale regiunii”, a declarat

asigurare a unei creşteri sustenabile şi crearea de

precum și Psihologie și Științe ale Educației.

de cooperare dintre România și Banca Mondială,

dna. Tatiana Proskuryakova, Director de Ţară

locuri de muncă bine plătite.”

acesta fiind rezultatul unui diagnostic de țară

pentru România şi Ungaria. „Oraşul Iaşi a realizat

conturat pe parcursul anului trecut.

progrese importante în ultimii ani prin atragerea

De la ora 10.30, în Sala Senatului, reprezentanții
Grupului Băncii Mondiale au avut un dialog
fructuos cu profesorii și studenții prezenți la

„Ne face o deosebită plăcere şi onoare să

această întâlnire pe marginea oportunităților

purtăm un dialog cu reprezentanţii comunităţii

și constrângerilor economiei românești și a

academice din cadrul Universităţii «Alexandru
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de investiţii şi valoricarea capitalului uman în
diferite industrii, precum sectorul IT. Mediul
academic joacă şi va continua să joace un rol

„Suntem onorați să găzduim astăzi delegația
Băncii Mondiale, condusă de doamna Tatiana
Proskuryakova

și

să

dezbatem

împreună

provocările și oportunitățile României de astăzi
și de mâine. Ne bucurăm că suntem un partener
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serios de dialog pentru instituții internaționale

Cadrul de Parteneriat cu Ţara (CPŢ) constituie

de prestigiu precum Banca Mondială, care fac

un document strategic care direcționează

eforturi serioase pentru a crea valoare și a genera

implicarea Grupului Băncii Mondiale, prin

dezvoltare durabilă în țara noastră”, a declarat

alinierea la propriile obiective de dezvoltare ale

prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector pentru

țării și prin realizarea unui diagnostic cuprinzător.

programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de

În cadrul procesului de pregătire a CPŢ, sunt

cunoştinţe.

solicitate puncte de vedere şi se poartă discuţii cu

o serie întreagă de factori interesaţi din România,

Banca Mondială și-a deschis reprezentanța în

inclusiv entităţi din sectorul privat, autorităţi

România în anul 1991. De atunci, Banca Mondială

publice locale şi naţionale şi reprezentanţi ai

a sprijinit toate sectoarele economiei româneşti

societăţii civile, privind modurile în care Grupul

prin împrumuturi, garanții și granturi în valoare

Băncii Mondiale poate asigura un sprijin mai bun

de peste 11 miliarde USD. La momentul de față,

eforturilor României de a reduce sărăcia şi de a

Banca Mondială sprijină prioritățile de reformă

îmbunătăţi oportunităţile pentru toţi cetăţenii

ale României prin intermediul unui portofoliu care

țării.

cuprinde împrumuturi pentru investiții, activități

Vizita a inclus, de asemenea, întâlniri cu Primarul
Municipiului Iaşi şi reprezentanţi ai mediului de
afaceri.

de analiză și operațiuni de asistență tehnică. În
anul 2016, Grupul Băncii Mondiale și România
au marcat aniversarea a 25 de ani de parteneriat
pentru reducerea sărăciei și asigurarea unei
creșteri economice incluzive.
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Nume mari din cultură și diplomație, la UVT

legată de câteva roluri în filme, dintre care

să beneficieze de modele adevărate. Este

cele mai cunoscute sunt Amen, Războiul lui

motivul pentru care am deosebita onoare de

Tom Hart, Misiune: Imposibilă, Interviu cu un

a primi în rândurile comunității academice a

vampir: Cronicile Vampirului și Pacificatorul.

Universității de Vest din Timișoara pe domnul

Luna martie a acestui an a adus la

Important actor român de compoziție,

Universitatea de Vest din Timișoara o serie

Marcel Iureș a primit de două ori titlul de

„Ca instituție de educație și cultură

de personalități de renume internațional din

cel mai bun actor de teatru din România,

recunoscută la nivel național și internațional

domeniul culturii, diplomației și cercetării.

activitatea sa artistică fiind legată în principal

pentru calitatea actului educațional, pentru

Evenimentele au debutat în data de 5 martie,

de teatru. Din 1995, Marcel Iureș este

rezultatele cercetării științifice, pentru nivelul

cu vizita binecunoscutului actor român

președinte al Fundației Cultural Artistice

creației artistice generate, dar și pentru

Marcel Iureș, care a devenit membru de

Teatrul ACT, punând bazele celei de-a doua

implicarea în dezvoltarea socială și culturală a

onoare al comunității UVT, fiindu-i acordat

scene independente de teatru din România.

regiunii, Universitatea de Vest din Timișoara

titlul de Doctor Honoris Causa Artis.

Cariera internațională a lui Marcel Iureș este

promovează ideea că studenții săi trebuie
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Marcel Iureș, unul dintre cei mai cunoscuți
actori români, dar și un model de implicare
în dezvoltarea culturală a României, care a
ales să își pună amprenta asupra teatrului
românesc nu doar prin sentimentele și
arta oferite ca actor, ci și prin implicarea în
inaugurarea primului teatru independent din
România, Teatrul ACT”, a declarat rectorul

www.universitaria.ase.ro
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UVT, în deschiderea ceremoniei DHC. Titlul
onorific conferit reprezintă modalitatea prin
care Universitatea de Vest din Timișoara
recunoaște public și pe deplin meritele
dovedite în întreaga sa carieră artistică de
domnul Marcel Iureș.
Comunitatea academică a Universității de
Vest din Timișoara a avut, de asemenea,
onoarea să primească în rândurile ei pe
unul dintre cei mai recunoscuți cercetători
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născuți în România, prin acordarea titlului

impermeabilă în ultima vreme, dintre știință

politică, Ion Caramitru a fost ministru al

de Doctor Honoris Causa Scientarium

și cultură populară.

Culturii între 1996 și 2000. Este președinte

domnului prof. dr. Albert-Lászlò Barabási, de
la Northeastern University, Boston, Statele
Unite ale Americii. Prof. dr. Albert-Lászlò
Barabási a influențat metodologia științifică
globală în studiul sistemelor complexe întrun mod surprinzător, deschizând o abordare
nouă extrem de ofertantă în multe domenii
ale cunoașterii. Fizician la origine, domnul
profesor Barabási a reușit să influențeze
științele naturii, științele sociale și științele
vieții, și chiar a trecut granița, aproape

O personalitate la fel de îndrăgită, care
ne-a trecut pragul într-o perioadă specială
a anului, când sărbătorim femeile și
venirea primăverii, a fost dl. Ion Caramitru.
Universitatea de Vest din Timișoara a reluat
seria Conferințelor UVT cu un eveniment
dedicat zilei de 8 martie – „Incursiuni în
magia cuvintelor”, susținut de Ion Caramitru
și moderat de prof. Mircea Mihăieș.
Actor de teatru și film, regizor și figură

al UNITER din 1990, iar începând cu anul
2005 este directorul Teatrului Național din
București. Caramitru a jucat în peste 40 de
filme de lungmetraj, făcându-și debutul cu
rolul secundar în Pădurea spânzuraților în
regia lui Liviu Ciulei (1964). Printre cele mai
cunoscute roluri sunt Vive în Diminețile unui
băiat cuminte (1966), Gheorghidiu în Între
oglinzi paralele (1978), Ștefan Luchian în
Luchian (1981) și Socrate în seria Liceenii
(1985-1987).
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„Sperăm ca această întâlnire specială

și ministru de externe în mai multe formule

să aducă bucurie tuturor doamnelor și

guvernamentale. Domnia sa a propus un

domnișoarelor

Universităţii

bilanț de etapă și a invitat timișorenii la un

de Vest, dar și admiratorilor maestrului

dialog diplomatic, cultural și universitar

Caramitru. Îi invităm pe toți cei interesați

despre perspectivele strategice ale viitorului

să vină la întâlnirea cu îndrăgitul actor. Vom

României după Centenar. În cadrul conferinței

continua să facilităm prezența în mijlocul

a fost invitat și fostul ministru de externe

comunității timișorene a marilor nume ale

(2009-2012), dl. Teodor Baconschi.

apropiate

României. Considerăm că este de datoria
noastră să contribuim la viața socio-culturală
a

Timișoarei,

seria

Conferințelor

UVT

fiind una dintre modalitățile prin care ne
îndeplinim acest deziderat”, a spus rectorul
UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

„Această nouă serie de conferințe vine în
completarea acțiunilor care au sau au avut
loc deja și au adus în mijlocul Timișoarei
personalități naționale și internaționale.
Putem aminti aici seria Ambasadori la UVT.
pentru comunitatea noastră academică, dar

timișorenilor numeroase personalități ale

și pentru cei din afara Universității, cu foști

culturii românești, precum Dan C. Mihăilescu,

și actuali miniștri, membri marcanți ai vieții

Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Mircea

publice, diplomați, specialiști în activitatea lor

Cărtărescu și Nicolae Manolescu.

profesională. Suntem în an aniversar, astfel

Uniri, Universitatea de Vest din Timișoara a
inițiat și dedică acestui an aniversar o nouă
serie de conferințe, ce vor fi susținute de
personalități ale vieții publice, care au făcut
sau fac parte din Guvernul României.
Prima conferință din serie a fost susținută
de dr. Cristian Diaconescu, ministru al justiției
Învățământ și cercetare de performanță!
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Primul maraton din țară organizat de o

individuale de a alege bătăliile care ne

universitate, eveniment ce își propune să

reprezintă. Liberty Marathon pornește la

pună Timișoara pe harta internațională

drum ca un manifest al alegerilor care ne

a acțiunilor sportive de gen, va avea loc

fac diferiți, care ne fac unici, liberi. „Running

în 2 iunie 2018. Liberty Marathon este o

Starts Inside” e sloganul care va canaliza

inițiativă a Universităţii de Vest din Timișoara

energiile tuturor celor care vor participa,

în parteneriat cu Cisco și se adresează

alergători experimentați, tineri sau copii

oricărei grupe de vârstă, cu niveluri diferite

aflați la prima experiență de alergare la un

de pregătire și rezistență. Înscrierile se fac

maraton.

online, pe site-ul www.libertymarathon.uvt.
ro.
Un maraton este un simbol al libertății

Categoriile de cursă Liberty Marathon sunt:
Competitive (cronometrate):
Liberty Marathon: 42 km, timp limită 6 ore,

De această dată, creăm o legătură directă

Seria Conferințelor UVT a adus în fața

În contextul sărbătoririi Centenarului Marii

UVT pune Timișoara pe harta internațională a maratoanelor
Au început înscrierile pentru Liberty Marathon

că discuțiile cu domnii miniștri se vor axa pe
România de mâine în anul Centenarului”, a
spus rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel
Pirtea.
În cadrul seriei, la Timișoara urmează
să conferențieze, în data de 30 martie, dl.
Mircea Geoană, fondatorul și președintele
Institutului Aspen România, ministru de
externe în perioada 2000-2004.
www.universitaria.ase.ro
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conceputului de stil de viață sănătos, prin

personal de 2 ore 21 minute 29 de secunde

pe 2 iunie la Liberty Marathon!”, a declarat

marele premiu în valoare de 2.500 RON;

sport și mișcare în aer liber. Am gândit

și de două ori a încheiat pe locul II. A alergat

Constantina Diță.

Semimaraton: 21 km, timp limită 3 ore,

evenimentul astfel încât el să devină un

maratonul de la Londra 11 ani la rând, iar de

marele premiu în valoare de 1.500 RON;

punct de reper în ceea ce privește acțiunile

cinci ori a reușit să urce pe podium. Astăzi

Cros: 8,4 km, timp limită 1 oră și 10 minute,

de gen, iar în 2021, când Timișoara va fi

deține încă recordurile naționale în probele

marele premiu în valoare de 1.000 RON.

Capitală Europeană a Culturii, maratonul să

de 20 km, Semimaraton și Maraton.

facă parte din oferta principală a orașului

Noncompetive (necronometrate):

nostru. Suntem prima universitate din țară

Family și Kids
Viziunea Liberty Marathon este ca în 2021,
când Timișoara va fi Capitală Europeană a
Culturii, maratonul să devină un eveniment
internațional de referință pentru iubitorii
acestui sport. Mai mult, Liberty Marathon
își propune recunoașterea și acreditarea
de către AIMS (Association of International
Marathons and Distance Races) și IAAF
(International

Association

of

Athletics

Federations). Astfel, Timișoara va adăuga un
vector pozitiv de imagine brandului de oraș
și implicit brandului de țară prin energia și
entuziasmul participanților din întreaga lume.
Orașul din România sinonim cu libertatea va
încerca să întărească o percepție câștigată
fără drept de apel: alegerile individuale
sănătoase duc la schimbarea mai amplă pe
care vrem să o vedem în jur: în școală, în
oraș, în țară, în lume.
„Liberty Marathon a fost creat din dorința
de coagulare a comunității locale în jurul
Învățământ și cercetare de performanță!
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care organizează un maraton și ne dorim
ca acțiunea să fie un exemplu și pentru
alte instituții în ceea ce privește implicarea
în societate”, spune rectorul UVT, prof. dr.
Marilen Gabriel Pirtea.
Constantina

Diță,

„Mă alătur cu bucurie acestui eveniment
unic în România. Inițiativa Universității de
Vest de a organiza un maraton mi se pare
un pas important pentru sportul românesc.
Susținem prin acest eveniment libertatea de
mișcare, sănătatea, condiția fizică, excelența
prin sport la orice categorie de vârstă. Amatori

singura

campioană

sau profesioniști, cu toții vor avea ocazia să

olimpică la maraton a României, se va

experimenteze plăcerea de a alerga liber și de

alătura Liberty Marathon, evenimentul care

a-și depăși limitele. Faptul că pe acest traseu

își propune să pună Timișoara pe harta

vom descoperi cu toții orașul Timișoara e un

internațională a evenimentelor de alergare

câștig în plus pentru participanți. Ne vedem

„Ne bucurăm să avem alături de noi în
acest eveniment o adevărată campioană.
Ne mândrim cu valorile naționale și le
vrem aproape în tot ceea ce facem. Am
inițiat Liberty Marathon în contextul în care
promovăm ori de câte ori putem un stil de
viață sănătos, mișcarea, sportul. Având
în vedere «istoricul» nostru în domeniu,
era firesc să ajungem să organizăm acest
eveniment, care va fi ceva inedit pentru
Timișoara. Trebuie subliniat faptul că este o
experiență în premieră pentru o universitate
românească”, a spus prof. univ. dr. Marilen
Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest
din Timișoara.

pe distanțe lungi. Constantina Diță este cu
siguranță una dintre cele mai de succes
sportive din România, specializată în maraton
și semimaraton. În 2008, la Jocurile Olimpice
de vară de la Beijing, a câștigat medalia
de aur la proba de maraton, devenind un
simbol național al anduranței și voinței.
Palmaresul doamnei Diță este impresionant,
cu numeroase medalii la curse de maraton
renumite în lume, precum Chicago, Londra,
New York, Beijing, Tokio etc. A câștigat
maratonul de la Chicago cu un record
www.universitaria.ase.ro
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„Become your best!”
Trei zile de acțiuni pentru elevii din vestul țării

prelucrarea imaginilor satelitare, conferințe de

au avut acces în studioul UVT TV și au putut

popularizare a științei, vizitarea Planetariului

parcurge teste de personalitate, aptitudini

UVT. De asemenea, au avut loc acțiuni de

și interese, care permit elevilor să identifice
meseriile potrivite lor.

Elevii de toate vârstele, părinții și profesorii

Universitatea a pregătit pentru cei care i-au

sensibilizare a liceenilor la problemele generate

au fost așteptați în perioada 27-30 martie la

trecut pragul acțiuni de prezentare a ofertei

de lipsa comportamentului etic în școală, cât și

Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a

educaționale, vizitarea expozițiilor Facultății de

despre gestionarea emoțiilor în artă și în viața

lua parte la acțiunile organizate cu ocazia Zilelor

Arte și Design, exerciții de modelaj, experimente

cotidiană, dar și un atelier de familiarizare cu

Porților Deschise.

de chimie și biologie, cartografiere digitală,

limbajul mimico-gestual și Braille. În plus, elevii
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Campania de promovare a admiterii din acest
an cunoaște un nou concept vizual și un nou
slogan. Întregul concept a plecat de la ideea
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de devenire, de transformare a studentului în
cadrul UVT, universitatea oferindu-i studentului
sprijinul și ocazia de a se descoperi pe el însuși,
astfel încât la finalul studiilor să poată deveni
cea mai bună variantă a sa, inducând faptul că
procesul de educație la UVT duce la evoluție.
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„Am pregătit un program complex, care să-i

le stârnească interesul și curiozitatea. În acest

noi vor putea să se dezvolte, să treacă printr-o

ajute pe elevi în a lua o decizie informată, cât

an, în campania de atragere a noilor studenți,

transformare pozitivă, o evoluție profesională și

mai corectă, cu privire la linia de studiu pe care

Universitatea propune o abordare mai directă,

personală. Le oferim mai mult decât educație,

o vor urma. Dincolo de obținerea de informații

mai curajoasă, mai nonconformistă. Mesajul

le oferim o familie în care ei se pot dezvolta”, a

direct de la viitorii lor colegi și profesori, ei

pe care vrem să-l transmitem elevilor este că

declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel

pot contribui activ în acțiuni practice, care să

avem încredere în capacitățile lor, iar studiind la

Pirtea.

www.universitaria.ase.ro
63

R O M Â N IA

UVT, în topul QS Rankings by Subject 2018 cu domeniul Limbi
moderne
QS World University Rankings by Subject 2018,

reputația academică (60%), reputația în rândul

ediția cu numărul opt a clasamentului mondial,

angajatorilor (20%), numărul de citări / lucrări

include un nou record al domeniilor specifice

științifice (10%) și indicele Hirsch (10%).

analizate, în număr de 48, cu două domenii în
plus față de 2017, fiind astfel cel mai mare top
de acest gen din lume. Universitatea de Vest
din Timișoara se menține constantă în acest
ranking cu domeniul Modern Languages (Limbi
moderne), situându-se în top 251-300, fiind una
dintre cele două universități din țară prezente cu
acest domeniu în QS by Subject 2018.

Symonds s-a bazat pe evaluarea reputației
a

universităților

în

fiecare

domeniu, prin analiza rezultatelor celor două
sondaje de opinie aplicate comunității academice
și angajatorilor (QS Global Employer and
Academic Surveys) și pe evaluarea impactului
cercetării, prin analiza numărului de citări/articol
științifice și a indicelui Hirsch în fiecare domeniu
(informații extrase din baza de date Scopus).
Ponderile indicatorilor de performanță ai QS
Rankings by Subject sunt diferite și adaptate
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A r t e, D e s i g n , C h i m i e, B i o l o g i e, G e o g r a fi e, D re p t , E c o n o m i e,
Ad m i n i s t r a re a A f a c e r i l o r, E d u c a ț i e Fi z i c ă , S p o r t , Fi z i c ă , L i t e re,
I s t o r i e, Te o l o g i e,
Matematică,
I n fo r m a t i c ă ,
M u z i c ă , Te a t r u ,
Învățământ și cercetare de performanță!
S o c i o l o g i e, Ps i h o l o g i e, Ș t i i n ț e Po l i t i c e, Fi l o s o fi e, Co m u n i c a re.

inclus în evaluare peste 4.500 de universități din
75 de țări, dintre care doar 1.130 de instituții de
învățământ superior s-au clasat în topul final.
Au fost analizate peste 22 de milioane de lucrări
cu peste 200 de milioane de citări din Scopus,
baza de date bibliometrică a Elsevier, 75.015 de
răspunsuri ale cadrelor didactice și 40.455 de

În generarea clasamentului, QS Quacquarelli
internaționale

Pentru realizarea clasificării din 2018, QS a

fiecărui domeniu, astfel, pentru domeniul
general Arte și Științe Umaniste (domeniul
specific Limbi moderne) sunt următoarele:

răspunsuri ale angajatorilor.
Analizând rezultatele obținute la cei patru
indicatori ai clasificării QS by Subject, constatăm
că, alături de domeniul specific Modern
Languages (Limbi moderne), în UVT mai există
șase domenii cu potențial care au obținut scoruri
totale de peste 40%: Matematică, Informatică,
Psihologie, Fizică, Administrarea afacerilor și
Economie.
Alături de UVT, în QS Rankings by Subject 2018
sunt prezente și alte două universități membre
ale Consorțiului Universitaria: Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea
din București.
www.universitaria.ase.ro
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