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Cei mai buni membri ai comunității academice,
premiați de Senatul Universității din București
– Premiile Senatului Universității din București, ediția a II-a –
Universitatea din București a premiat joi, 20 decembrie 2018, în cadrul celei de-a doua ediții a Premiilor
Senatului Universității din București, cei mai valoroși membri ai comunității academice.
Inițiativa urmărește să aducă recunoaștere performanțelor academice, în cercetare și implicare civică
ale membrilor comunității noastre academice. Au fost acordate premii în domeniile științelor umaniste,
științelor sociale, științelor vieții și ale pământului și științelor exacte și ingineriei, pentru educație/formare
profesională și cercetare; inovare și publicații, precum și pentru profesori emeriți, profesori asociați, alumni
și angajatori.
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Marile premii au fost acordate pentru ,,Profesorul anului”, ,,Programul universitar/postuniversitar al anului”,
,,Autorul anului”, ,,Proiectul de cercetare al anului”, ,,Teza de doctorat a anului”, ,,Disertația anului”, ,,Teza de
licență a anului”, ,,Alumnul anului” și ,,Angajatorul anului”.
Distincțiile au fost oferite în urma unui proces de selecție la care au participat membrii Senatului Universității
din București, iar premiile reprezintă bugete de tip grant eligibile în mediul academic și pot fi utilizate pentru
achiziția de echipamente pentru activitatea de cercetare, cărți, programe, mobilități academice etc.
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Marii câștigători sunt următorii:
• Profesorul anului: Prof. univ. dr. Luminița Roșca, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării;
• Programul universitar/postuniversitar al anului: Programul de master „Geo-Biologie aplicată în conservarea
patrimoniului natural și cultural”, coordonat de Facultatea de Geologie și Geofizică;
• Autorul anului: Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, autorul
articolului “Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”;
• Proiectul de cercetare al anului: Programul pentru Geoparcuri Internaționale UNESCO în România, demarat
de Facultatea de Geologie și Geofizică și coordonat de lect. univ. dr. Alexandru Andrășanu;
• Teza de licență a anului: „Hipersuprafețe determinantale”, autor Andrei Comăneci, coordonator prof. univ.
dr. Marian Aprodu, de la Facultatea de Matematică și Informatică;
• Disertația anului: „Propaganda comunistă din programele TVR în perioada 1971-1972”, autor Silvia Cristina
Baumgarten, coordonator lect. univ. dr. Matei Gheboianu, de la Facultatea de Istorie;
• Teza de doctorat a anului: “The Formation and Life of Coalition Cabinets in Romania”, autor Veronica
Anghel, coordonator prof. univ. dr. Ioan Stanomir, de la Facultatea de Șiințe Politice
• Alumnul anului: Daniel Dines, de la Facultatea de Matematică și Informatică.
De asemenea, Universitatea din București a oferit distincția de „Angajatorul anului” companiei Intergraph
Computer Services, la propunerea Facultății de Geografie.
Lista completă a câștigătorilor poate fi accesată aici.
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Expoziția „Universitatea și universitarii bucureșteni
în vremea Marelui Război și a Unirii din 1918”
la Muzeul Universității din București inaugurată în an centenar
Muzeul Universității din București a inaugurat miercuri, 12 decembrie 2018, expoziția temporară „Universitatea
și universitarii bucureșteni în vremea Marelui Război și a Unirii din 1918”, demers care ilustrează rolul
Universității în perioada Primului Război Mondial și a Unirii din 1918. Inaugurarea a avut loc în holul Muzeului
din Palatul Facultății de Drept (B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46) în prezența prof. univ. dr. Mircea Dumitru,
rectorul Universității din București, și a numeroși membri ai comunității academice a UB.
Așa cum a subliniat conf. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie a UB și unul dintre realizatorii
proiectului, expoziția reconstituie atât „un destin instituțional, cât și destine individuale ale universitarilor
care au contribuit la momentul 1918”, demonstrând că „Universitatea a fost parte componentă importantă a
demersului pentru unitate națională, iar vocile profesorilor Universității s-au auzit până departe, în Franța, în
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Anglia, în Italia, în Statele Unite, după cum studenții Universității au luptat și unii dintre ei chiar și-au dat viața
pentru acest gând de unitate a românilor.”
Expoziția, compusă din zece panouri, reconstituie viața comunității universitare bucureștene din mai multe
perspective, abordând teme precum structura Universității în perioada neutralității, situația ei în timpul
ocupației germane și în anul 1918 sau activitatea asociației „Acțiunea Națională”, din care au făcut parte
numeroși profesori și studenți ai Universității și care avea scopul de a-i convinge pe decidenții politici ai
momentului să intre în război pentru unirea teritoriilor românești.
Alte subiecte prezentate vizează misiunea universitară în străinătate, urmărind acțiunile profesorilor care au
ales calea Europei apusene pentru a milita în favoarea ideii de unitate națională, dar și pe cele ale profesorilor
care au rămas în țară în perioada 1914-1918: de la profesorii care au luptat în prima linie pe front la cei au dus
lupta împotriva tifosului exantematic și a altor boli aduse de război. Printre studiile de caz ilustrative incluse
în expoziție pot fi amintite cel al profesorului Ioan Cantacuzino, care a condus spitalele militare din Moldova,
al profesorului Victor Babeș, care a rămas în București să lupte contra tifosului, sau al preotului-profesor
Constantin Nazarie, care a organizat preoțimea militară cu misiunea de a oferi ajutor moral soldaților, dar și
de a-i ajuta pe doctori în spitalele de campanie.
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Totodată, demersul și-a propus să pună în lumină și experiențele studenților în perioada respectivă, fie prin
reconstituirea identității studenților care și-au pierdut viața pe front, fie prin exemplificarea modului în care
războiul a deturnat pentru o vreme viețile celor care i-au supraviețuit. Un exemplu în acest sens este cazul
tânărului Dan Barbilian (poetul Ion Barbu), care, student la Științe în anul II, este mobilizat și pleacă pe front
în toamna anului 1916, se întoarce la Universitate o dată cu redeschiderea acesteia iar în anul 1920 și se vede
pus în fața necesității de a-și regla situația școlară și de a susține examenele restante din perioada războiului.
Expoziția „Universitatea și universitarii bucureșteni în vremea Marelui Război și a Unirii din 1918” are
o importantă componentă digitală, care vine să completeze informația pusă în mod direct la dispoziția
vizitatorilor și care este disponibilă prin intermediul tehnologiei qr-code-urilor.
Expoziția în format digital este accesibilă pe site-ul Muzeului Universității din București (muzeu.unibuc.ro).
Documentarea a fost realizată cu sprijinul Arhivelor Naționale, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”,
Bibliotecii Academiei Române, Muzeului Memorial „Prof. Dr. Victor Babeș”, Muzeului Național Cotroceni,
Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.
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„Fizica lui Moș Crăciun” explicată de cercetătorul Cristian Presură,
eveniment organizat de Universitatea din București în cadrul seriei
„Știința pe înțelesul tuturor”
Luni, 17 decembrie 2018, Cristian Presură, doctor în fizică, cercetător științific la Philips Research Eindhoven,
Olanda, și autorul binecunoscutului volum Fizica povestită, a susținut conferința „Fizica lui Moș Crăciun” în Sala
Media a Teatrului Național București. Evenimentul, dedicat publicului larg, a fost organizat de Universitatea
din București în cadrul seriei conferințelor „Știința pe înțelesul tuturor”.
Cei interesați au avut ocazia să descopere, alături de fizicianul Cristian Presură, secretele lui Moș Crăciun și
provocările cu care acesta se confruntă în noaptea de Crăciun pentru a ajunge la milioane de copii. Umorul
și abilitatea de a explica știința pe înțelesul tuturor au creat un cadru extraordinar în care cei mici si cei mari
au savurat cu mare interes fiecare explicație a cercetătorului. Aceștia au aflat că Moș Crăciun este probabil
urmașul elevilor școlii lui Pitagora, se poate deplasa cu o viteză uimitoare, stăpânește tehnologia cuantică
pentru a pune cadourile sub brad și pentru a fi în mai multe locuri în același timp și, cel mai important, Moș
Crăciun există.
În a doua parte a evenimentului, moderată de Ada Roseti, întrebările copiilor curioși și ale fizicienilor
„intrigați” de dezvăluirile făcute în cadrul conferinței au condus la un dialog fascinant despre fizică, tehnologie
și abilitățile extraordinare ale lui Moș Crăciun.
Mai multe detalii despre „Fizica lui Moș Crăciun” pot fi consultate aici.
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Rectorul Universității din București,
profesorul Mircea Dumitru, a primit titlul de Doctor Honoris Causa
al Universității de Stat din Moldova
Marți, 18 decembrie 2018, rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru a primit titlul de
Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova (USM). Propunerea a venit din partea Facultății de
Istorie și Filosofie a USM, ca o recunoaștere a meritelor profesorului Mircea Dumitru, membru corespondent
al Academiei Române.
Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a avut loc în Sala Senatului USM, în prezența
Excelenței Sale, Ambasadorul României în Republica Moldova, domnul Daniel Ioniță, a membrilor Senatului
Universității de Stat din Moldova, precum și a reprezentanților lumii universitare din Republica Moldova.
Universitatea din București a fost reprezentată la eveniment de conf. univ. dr. Sorin Costreie, prorector al Universității
din București, acad. Marius Andruh, directorul Departamentului de Chimie Anorganică din cadrul Facultății de
Chimie, prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, prodecan al Facultății de Filosofie, prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, decanul
Facultății de Drept, prof. univ. dr. Răzvan Dincă, prodecan al Facultății de Drept, și Lilian Ciachir, coordonatorul
Catedrei UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Interreligioase din cadrul Facultății de Filosofie.
Ceremonia a debutat cu alocuțiunea rectorului Universității de Stat din Moldova, prof. univ. dr. habil. Gheorghe
Ciocanu, care a precizat faptul că Senatul USM recunoaște contribuțiile științifice și culturale remarcabile ale
profesorului Mircea Dumitru, care reprezintă un model de urmat, atât pentru comunitatea academică, cât și
pentru studenți.
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După Laudatio, prezentat de conf. univ. dr. Sergiu Matveev, decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM,
profesorului Mircea Dumitru i-a fost acordat onorificul titlu de Doctor Honoris Causa al USM de către
profesorul Gheorghe Ciocanu, rectorul Universității de Stat din Moldova.
În continuare, rectorul Universității din București a susținut prelegerea cu tema „Știință, adevăr, democrație.
O alianță problematică?”, remarcând faptul că instituțiile de învățământ superior ar trebui să dezvolte și să
întărească legăturile deja existente, dat fiind faptul că ceea ce animă întotdeauna spiritul unei universități
este dimensiunea comunitară universitară.
Cooptarea recentă a Universității de Stat din Moldova ca membră asociată a Consorțiului Universitaria, din
care fac parte cele mai prestigioase universități din România, reprezintă un prim pas în acest sens și constituie
o dovadă a întăririi cooperării în domeniul învățământului superior românesc, internaționalizării educației și
cercetării universitare.

Credit foto: Universitatea de Stat din Moldova
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UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA
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UBB este prima universitate a țării,
conform Metarankingului Universitar 2018
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă, pentru al treilea an consecutiv, primul loc în
Metarankingul Universitar realizat de asociația Ad Astra a Cercetătorilor Români, clasament care stabileşte
ierarhia universităţilor din România în funcţie de performanţele individuale din topurile internaţionale ale
instituţiilor de învăţământ superior.
Metarankingul Universitar 2018 utilizează metodologia propusă de membrii High Level Experts Group numiţi
în anul 2016 de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării, având rolul de a reuni riguros, într-un sistem unitar,
diversele sisteme de clasificare internațională a universităților (rankinguri), pentru a avea o imagine mai
robustă și comprehensivă asupra performanței universitare.
„Ne bucură această poziționare la interfața celor două Centenare pe care le sărbătorim la UBB: Centenarul
Marii Unirii (2018) și Centenarul Universității Românești în UBB (2019). UBB are o tradiție veche, bine ancorată

european/internațional: universitatea latină (secolele XVI(1581)-XVII), universitatea latină/germană (secolul
XVIII), universitatea maghiară (secolul XIX) și universitatea românească (secolul XX – 1919). După Marea Unire,
vechiul regat a investit cele mai bune resurse academice pe care le avea pentru a crea la Cluj o universitate
românească a cărei menire era să se ridice la înălțimea tradiției universitare clujene. Iată că astăzi UBB se
manifestă ca o universitate reper pentru Transilvania și România, reprezentând cu cinste România în aria
academică internațională, cu statutul de universitate internațională cu excelență în predare și cercetare
(conform auditului internațional). Așadar, tradiția demarată din 1581 și investiția de acum 100 de ani au dat
roade!”, a declarat prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil cu cercetarea, competitivitateaexcelența și publicațiile științifice.
Metarankingul Universitar a demarat în 2016, sub auspiciile Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, iar din 2017 se derulează sub auspiciile Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români. Raportul complet
cu privire la Metarankingul Universitar 2018 poate fi consultat la adresa: http://ad-astra.ro/2018/12/12/
asociatia-ad-astra-anunta-finalizarea-exercitiului-national-de-metaranking-universitar-2018/?fbclid=IwAR0n
dBVnWzScKPKIM0fjevZf_WMKrcITxrglvtru5qUwJQcfRWUTIGTBXtw .

UBB, singura universitate românească inclusă în cel mai recent
clasament Times Higher Education
Ca o confirmare a rezultatelor metarankingului realizat de asociația Ad Astra a Cercetătorilor Români, UBB
este singura universitate românească inclusă în secțiunea Inginerie & Tehnologie a clasamentului Times
Higher Education pentru anul 2019.
Clasamentul dat recent publicității cuprinde 903 universități, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
situându-se în intervalul 301-400.
„Această nouă clasare ne arată că avem prerechizite pentru a face față provocărilor perioadei 2021-2027,
când tema principală a Programului Cadru la nivelul Uniunii Europene va fi legată de inovare. În acest context,
avem în vedere strategii specifice ale căror obiective sunt direct legate de aplicarea unor modele și de atingerea
unor performanțe comparabile cu cele ale universităților de top din întreaga lume, universități cu care am
dovedit deja că suntem capabili să concurăm, în ciuda condițiilor potrivnice cu care se confruntă universitățile
românești în ceea ce privește susținerea performanței în cercetare. Unul dintre primii pași pe care îi vom face
în viitorul apropiat în această direcție vizează lansarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe
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Premii de excelență la UBB
Naturale Aplicate, iar modelul la care mă raportez în mod concret este cel utilizat de Oxford University, care,
păstrându-și profilul tradițional și puternic de art&humanities&social, a reușit să integreze foarte inteligent
strategia STEM (Science/Technology/Engineering/Mathematics), astfel încât a depășit în acest an, în domeniul
inginerie&tehnologie, universități de profil”, a afirmat prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul Universității
Babeș-Bolyai responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.
Clasamentul britanic THE este unul dintre cele mai comprehensive și prestigioase clasamente internaționale
de clasificare a universităților, luând în analiză criterii complexe legate de predare, cercetare, relația cu mediul
socio-economic și internaționalizare.

Un număr de 48 de membri ai echipei Universităţii Babeş-Bolyai au primit luni, 17 decembrie 2018, premii
pentru excelenţa în activitatea desfășurată în acest an. Premiile au fost acordate pentru excelenţa în
activitatea didactică, excelenţa în cercetarea ştiinţifică, dar și în domenii care ţin de vizibilitatea internațională
a Universității Babeș-Bolyai.
„Premiile pe care le acordăm azi sunt o recunoaştere a performanţei pe care membrii comunității noastre
au reușit să o atingă, iar ele ne obligă pentru viitor, cu atât mai mult cu cât, acum, în la finalul anului care
marchează Centenarul Marii Uniri, Universitatea noastră se pregăteşte să intre într-un nou an de sărbătoare”,
a afirmat rectorul UBB, acad. prof. Ioan-Aurel Pop.
La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate, excelență
și publicații științifice, a afirmat că recunoaşterea performanţei cadrelor didactice și a cercetătorilor din UBB
vine firesc în urma rezultatelor celor mai recente clasamente academice reprezentative în plan intern și
internațional.

24

Învățământ și cercetare de performanță!

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

www.universitaria.ase.ro

25

„În acest moment, UBB are 4 stele, ceea ce înseamnă o universitate internaţională cu excelenţă în cercetare
şi predare. (...) Această universitate, şi prin tradiţia pe care a avut-o, s-a definit ca o universitate world class,
adică pune accent pe toate cele trei componente – predare, cercetare, relaţia cu societatea. Este foarte
important pentru noi să ţinem acest profil. Foarte multe universităţi care aveau pretenţii în România, văzând
că nu reuşesc să meargă pe linia world class, au început să ia bucăţele din world class. Unele spun că vor
să fie antreprenoriale, sau sociale, civice. Fiecare ia câte o bucăţică. Noi în acest moment putem să fim o
universitate world class, pentru că o astfel de universitate este şi antreprenorială. Cine este mai antreprenorial
decât Harvard, care este şi o universitate socială şi civică – uitaţi-vă ce implicare socială şi civică are Harvard şi
alte universităţi world class. Are excelenţă în predare şi are în acelaşi timp excelenţă în cercetare”, a precizat
prof. univ. dr. Daniel David.
La ceremonia de premiere organizată în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai au participat reprezentanții
Rectoratului și ai Senatului Universității Babeș-Bolyai, decanii facultăţilor din UBB şi cadre didactice. Acordarea
premiilor pentru excelență a devenit o tradiție a Universității Babeș-Bolyai, înscriindu-se în încercarea de
susținere cât mai intensă a excelenței în tot ceea ce comunitatea UBB întreprinde, fie că este vorba despre
domeniul didactic, cel al cercetării sau oricare alt domeniu pe care UBB îl abordează.

26

Învățământ și cercetare de performanță!

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

www.universitaria.ase.ro

27

Sărbători cu suflet la UBB
Luna decembrie a stat, la Universitatea BabeșBolyai din Cluj-Napoca, nu doar sub semnul recunoaşterii
performanțelor academice și de cercetare, ci și sub semnul sărbătorilor de iarnă, al spiritului Crăciunului, al
liniștii şi al colindelor.
Peste 700 de persoane au participat marți, 19 decembrie 2018, la Concertul Extraordinar de Crăciun oferit de
conducerea Universității Babeș-Bolyai și susținut de Orchestra Simfonică a UBB, alături de membrii Facultăţii
de Teatru şi Film a UBB, care au realizat un moment special dedicat Marii Uniri de la 1918.
„Am dorit să le oferim colaboratorilor și partenerilor noștri un moment deosebit, care să marcheze atât
sărbătorile de iarnă, cât și momentul special pe care l-am celebrat în acest an, mai exact împlinirea unui secol
de la înfăptuirea Marii Uniri”, afirmă rectorul UBB, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop.
Devenit deja o tradiție a sărbătorilor de iarnă la UBB, concertul este o inițiativă a Rectoratului și Senatului
Universității Babeș-Bolyai.
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Nici Moș Crăciun nu s-a lăsat așteptat prea mult și a sosit marţi, 12 decembrie, spre încântarea copiilor
prezenți la Sărbătoarea Bradului de Crăciun, eveniment care a avut loc în sala Auditorium Maximum a UBB.
De asemenea, în data de 6 decembrie, peste 1000 de spectatori i-au întâmpinat pe colindători la concertul de
colinde vechi „Și ne lasă gazdă-n casă”, desfășurat tot în sala Auditorium Maximum. Spectacolul și-a propus
întoarcerea cu 100 de ani în urmă și retrăirea tradițiilor și a Ajunului de Crăciun așa cum era sărbătorit în
1918, prin compoziția celor două grupuri de colindători, formate din studenți din Cluj, dar și din studenți de
la universitățile din Sibiu și Târgu Mureș.
În foaierul Colegiului Academic au fost expuse piese vestimentare valoroase din colecția studentului la secția
Etnologie a UBB, Sebastian Paic.
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Pentru că Universitatea Babeș-Bolyai este cu adevărat implicată în comunitate, am avut parte și de manifestarea
deplină a bunătății colegilor şi studenților noștri, care au organizat campanii în cadrul cărora s-au străduit să
aducă, în prag de sărbători, un zâmbet în sufletele celor mai puțin favorizați.
Astfel, aproape 500 de persoane au participat la spectacolul „Talentul nu cunoaște limite!”, organizat de
Direcția Comunicare și Relații Publice, împreună cu Biroul pentru Studenți cu Dizabilități din cadrul UBB, cu
ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Scopul principal al acestui eveniment a fost sprijinirea,
integrarea și incluziunea studenților cu dizabilități în viața universitară.
Pe scenă au urcat studenți și absolvenți ai Universității Babeș-Bolyai, alături de elevi cu dizabilități de la școlile
și liceele speciale din Cluj-Napoca. Aceștia au interpretat melodii moderne, colinde tradiționale, scenete de
teatru, dansuri și o prezentare de modă realizată de copii cu dizabilități.
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Rectorul ASE și Președintele Senatului ASE - Cetățeni de Onoare ai
Capitalei
În ziua de 18 decembrie a.c., în cadrul unei festivități care a avut loc la Teatrul Odeon, prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului universitar al ASE, au primit
titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului București”. Această decernare vine ca urmare a adoptării unui
proiect de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București din luna aprilie, anunțul fiind făcut de
doamna Primar General Gabriela Firea în cadrul Ședinței festive a Senatului universitar al Academiei de Studii
Economice din București, cu ocazia împlinirii a 105 ani de la înființarea instituției. Titlul a fost acordat în semn
de recunoaștere a contribuției domeniului universitar economic la dezvoltarea Capitalei.

Foto: Festivitatea de acordare a titlurilor de „Cetățeni de Onoare ai Municipiului București” Rectorului ASE și Președintelui Senatului universitar al ASE
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Centrul de Excelență în Comerț Exterior din
ASE a organizat prima Gală de Iarnă
În ziua de 10 decembrie 2018, Centrul de Excelență în Comerț Exterior al ASE a organizat prima Gală de Iarnă
dedicată producătorilor și mediului de afaceri, în cadrul căreia au fost acordate o serie de premii și distincții
antreprenorilor și exportatorilor români, companiilor mici și mijlocii care au demonstrat capacitate de inovare
și flexibilitate în accesarea piețelor externe.
La eveniment au fost prezenți peste 200 de invitați din mediul universitar, diplomatic și de afaceri, reprezentanți
ai camerelor de comerț, cercetători și specialiști din societatea civilă. Premiile au fost înmânate de prof. univ.
dr. Nicolae Istudor - Rector al ASE și Președinte al Centrului, Adrian Marius Dobre – Co-președinte și prof. univ.
dr. Dorel Paraschiv, Co-președinte al Centrului și Prorector ASE pentru Relații cu mediul economico-social și
viața studențească.
Centrul de Excelență în Comerț Exterior al ASE, împreună cu BCR și Mastercard, a acordat șapte „Premii pentru
internaționalizare” unor companii românești aflate la început de drum, constând în carduri prepaid în valoare
de 1000 de euro, sume destinate activităților de internaționalizare, care pot fi folosite pentru a finanța costuri
legate de promovarea exporturilor (prin site-uri web, participări la târguri de profil, broșuri de prezentare
etc.). De asemenea, Centrul de Excelență în Comerț Exterior va oferi gratuit consultanță companiilor care
promovează exportul, în vederea maximizării impactului activităților pe care și le propun. Cele șapte companii
premiate în cadrul Galei de Iarnă au fost: By Moniq Handmade din București, LRD Assessment din București,
New Amifruct din județul Cluj, Atelierul Frutis Naturis din județul Cluj, Albina Orhideea din județul Ilfov, Fast
Glass Decor din județul Prahova, Home Textile și Decorațiuni din județul Argeș.

S-au acordat cinci titluri de „Ambasadori Onorifici ai Comerțului Exterior Românesc” unor personalități
consacrate, exemple de succes în comerț exterior și în afaceri: Radu Timiș – Cris-Tim, Claudiu Necșulescu
– Jidvei, Mihai Anghel – Domeniul Coroanei Segarcea, Nora Seroussi – J&R Enterprises și Horațiu Rada –
Aura Mineral Water. Au fost oferite și două diplome de voluntariat studentelor care s-au implicat în activitea
Centrului: Alexandra Maria Sârbu și Andreea Boariu.
Centrul de Excelență în Comerț Exterior își propune să organizeze acest eveniment anual pentru a reuni
reprezentanți ai companiilor care vor promova produsele și serviciile naționale pe plan internațional, urmărind
astfel creșterea ponderii capitalului românesc în comerțul internațional.
Constituit în luna noiembrie a.c., Centrul de Excelență
în Comerț Exterior al ASE reprezintă primul „think
tank” românesc dedicat promovării exporturilor și
competitivății firmelor românești și a fost lansat ca
inițiativă comună a Academiei de Studii Economice din
București, Academiei Române și Institutului Național
de Statistică. Centrul are ca misiune promovarea
exporturilor, mediatizarea oportunităților de afaceri
pentru firmele interesate de export precum și
prezentarea studiilor de impact, a analizelor de piață
și a strategiilor necesare firmelor din România și
partenerilor străini.

Foto: Gala de Iarnă a Centrului de Excelență în Comerț Exterior al ASE
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Sărbători de iarnă în ASE
Apropierea sărbătorilor de iarnă reprezintă un bun prilej de a deveni mai buni, mai darnici și de a-i ajuta pe
semenii noștri aflați în situații dificile. Astfel, pe parcursul lunii decembrie a.c. în ASE au fost organizate o serie
de activități caritabile care să aducă bucurie atât comunității academice cât și copiilor defavorizați.
Academia SpEranței a organizat o serie de acțiuni caritabile – un târg de dulciuri și produse handmade
realizate de studenți pentru a strânge bani care au fost donați unor cauze umanitare, precum și un spectacol
de Stand-Up Comedy pentru a-i înveseli pe spectatorii mai puțin nocoroși. De asemenena, echipa Academiei
SpEranței a organizat un Campionat de baschet, desfășurat în sala de sport Cihoschi a ASE, și un Campionat de
Fotbal, desfășurat în cadrul Complexului Agronomie – modalități de a combina relaxarea alături de prieteni cu
oportunitatea de a face o faptă bună printr-o competiție caritabilă,

Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) a organizat o acțiune caritabilă
constând în strângerea de jucării, hăinuțe, rechizite, dulciuri neperisabile și donarea acestora unor copii
care au nevoie de atenție specială pentru a simți magia sărbătorilor. Donațiile au fost primite la standurile
amplasate în Clădirea „Mihai Eminescu” și în Clădirea „Mihail Moxa”.
Consiliul de Administrație al ASE a oferit membrilor comunității academice un Concert de Colinde intitulat „Vin
sărbătorile”, desfășurat pe 19 decembrie a.c. în Aula Magna. Au încântat audiența cu răsunetul tradiționalelor
colinde Corul ASE (dirijor: prof. Valentin Țuca), Corul de copii de la școala Tudor Arghezi și Corul Buna Vestire
din Onești, Bacău (dirijor: Ionuț Munte).

Foto: Sărbători de iarnă în ASE
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Renumit psiholog spaniol și deputat în Parlamentul Spaniei,
Doctor Honoris Causa al UAIC
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a conferit joi, 6 decembrie 2018, titlul de Doctor Honoris Causa
domnului Ricardo Antonio Garcia Mira, unul dintre cei mai importanți psihologi aplicați în domeniul psihologiei
mediului din Europa, profesor la Universitatea din La Coruña, Spania și deputat în Parlamentul Spaniei.
Profesorul Ricardo Antonio Garcia Mira se bucură de o largă şi consolidată notorietate în spaţiul academic
românesc şi european, din anul 2004 colaborând cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cu
Universitatea de Vest din Timișoara, unde a ținut conferințe, a inițiat colaborări cu cercetătorii locali și a pledat
pentru disciplina sa privind psihologia environmentală.
În Laudatio rostit de către Conf. univ. dr. Ștefan Boncu, Decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost punctat parcursul profesional al invitatului, rezultatele
activității didactice și de cercetare și a contribuției sale remarcabile în domeniul psihologiei aplicate.
Între 1979 și 1984, Ricardo Antonio Garcia Mira a studiat Psihologie la Universitatea din Santiago de Compostella,
în 1994 și-a susținut teza de doctorat, apoi a fost profesor asociat la Universitatea din La Coruña, din 2012
ocupând poziția supremă în mediul academic spaniol – „catedratico de universidad”.

Din punct de vedere științific, profesorul Garcia Mira, cunoscut ca un psiholog social, dar unul care se interesează
de posibilitățile de optimizare ale relației dintre oameni și mediul lor fizic, fie el natural ori construit, este
interesat de următoarele teme de cercetare: modelele predictive ale comportamentului proenvironmental,
preocuparea environmentală și atitudinile proenvironmentale, dezvoltarea (locală) sustenabilă, percepția
socială asupra riscurilor environmentale sau evaluarea impactului psihosocial al dezastrului cauzat de vasul
Prestige, în noiembrie 2002, atunci când, la 46 de km de capul Finisterra din Nord-Vestul Spaniei s-au deversat
în ocean peste 60000 de tone metrice de petrol. În urma acestui accident cu grave consecințe environmentale și
ecologice, profesorului Garcia Mira a realizat o radiografie a acestei situații complexe, pe baza căreia a formulat,
în diverse articole științifice, dar și în multe luări de poziție publice, numeroase sugestii de intervenție.
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Pe parcursul carierei, profesor Garcia Mira a luat poziție în numeroase texte împotriva practicilor ce duc la
degradarea environmentală, schimbarea climatică și supraconsum, argumentând în favoarea dezvoltării
sustenabile, de altfel, conceptul de sustenabilitate fiind unul dintre pilonii operei științifice a acestuia.
Calitatea de psiholog aplicat s-a reflectat cel mai fidel în numeroase proiecte de intervenție socială sau în
cadrul proiectelor europene pe care le-a realizat sau coordonat, implicând numeroase universități și organizații
europene, dar mai ales în activitatea de evaluare a proiectelor, contribuind la deciziile referitoare la atribuirea
fondurilor. De exemplu, a evaluat proiecte pentru Agenția Spaniolă de Evaluare și Prospectivă, pentru Agenția
Catalană de Management al Granturilor Universitare și al Proiectelor de Cercetare, pentru Asociația Olandeză
pentru Cercetarea în Științele Sociale sau pentru Departamentul de Cercetare al Guvernului Italian etc.
Fiind un adevărat militant pentru conservarea naturii și fiind mereu preocupat de aplicarea principiilor psihologiei,
cu deosebire ale psihologiei mediului, de-a lungul carierei a acceptat diverse poziții publice care permit o astfel
de implicare formală. Astfel, în prezent este purtător de cuvânt al Comisiei de schimbări climatice și transformări
ecologice din Parlamentul spaniol.

environmentală, despre atitudinile environmentale sau despre unele chestiuni metodologice, dar și în cele
peste 10 volume apărute la edituri prestigioase.
Propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
profesorului Ricardo Antonio Garcia Mira este recunoașterea unei cariere didactice și științifice extraordinare și a
spiritului de colaborare care a făcut posibilă dezvoltarea unor relații fructuoase de cooperare între Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea din La Coruña, Spania, dar și a valoroasei contribuții la dezvoltarea
învățământului și a cercetării românești în domeniul psihologiei environmentale.
Din comisia de elaborare a Laudatio au făcut parte: Președinte - Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Prorector al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Prof. univ. dr. Corneliu Iațu, Prorector al Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Prof. univ. dr. Daniel David, Prorector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Prof.
univ. dr. Dragoș Iliescu, Universitatea din București, Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Conf. univ. dr. Ștefan Boncu, Decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași – membri.

Rezultatele sale științifice cu totul remarcabile și preocuparea pentru mediu se reflectă în cele peste 100 de
articole apărute în reviste de prestigiu, majoritatea lucrărilor fiind rapoarte de cercetare despre evaluarea

46

Învățământ și cercetare de performanță!

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

www.universitaria.ase.ro

47

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România
a susținut o prelegere la UAIC
Excelența Sa, Hans G. KLEMM, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a susținut vineri, 7
decembrie 2018, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, prelegerea inaugurală a conferinței internaționale de
științe politice „Dezvoltare Internațională și Democratizare”, ediția a VI-a.
Înainte de prelegere, ambasadorul a avut o întâlnire oficială cu conducerea UAIC, reprezentată de prof.
univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al instituției. La întâlnire au mai participat prof. univ. dr.
Conțiu Tiberiu Șoitu, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, prof. univ. dr. Gheorghe Poede și
cercet. dr. Alexandru Muraru, de la aceeași facultate. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre oportunitățile de
consolidare a acordurilor dintre UAIC și parteneri educaționali din Statele Unite ale Americii, dar s-a evidențiat
și colaborarea foarte bună dintre Universitate și Ambasada S.U.A.
Conferința internațională de științe politice „Dezvoltare Internațională și Democratizare”, ediția a VI-a, a fost
deschisă de cercet. dr. Alexandru Muraru, coordonator și președinte al comitetului științific, care a menționat
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că peste 50 de profesori, cercetători și studenți din mai multe țări participă la această ediție și a subliniat că
este singura conferință despre democratizare și dezvoltare internațională din România. În continuare, prof.
univ. dr. Mihaela Onofrei a transmis mesajul conducerii UAIC, în care a mulțumit Excelenței Sale Hans Klemm,
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, pentru că revine în mijlocul comunității academice a
primei universități moderne a României.
„Am onoarea de a spune Bine ați revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul Centenarului
Marii Uniri, domnule ambasador. Mă bucur că sunteți astăzi aici, după ce anul trecut ne-ați onorat cu prezența
la Ceremonia de Deschidere a Anului Universitar, unde ați susținut un discurs foarte apreciat de comunitatea
noastră academică. Prezența dumneavoastră este pentru noi o recunoaștere a calității educației și cercetării
din universitatea noastră”, a declarat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC.
Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei a evidențiat și importanța programului de master „Studii de dezvoltare
internațională”, cu predare în limba engleză, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, care a
fost înființat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din România: „Domeniul dezvoltării internaționale
are o importanță deosebită, datorită faptului că, ulterior aderării la Uniunea Europeană, România a devenit
un donator de asistență în dezvoltare, cooperarea pentru dezvoltare fiind o acțiune complementară
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relațiilor comerciale internaționale. Existența programului de master „Studii de dezvoltare internațională” în
universitatea noastră a facilitat organizarea acestei conferințe.”

profesorul Poede a menționat că prezența Exceleței Sale Hans G. KLEMM la această conferință este extrem
de importantă, întrucât domnia sa este absolvent al unui program de master în dezvoltare internațională.

De asemenea, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei a punctat buna cooperare pe care Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași o are cu instituțiile de învățământ superior din Statele Unite ale Americii: „Avem semnate
acorduri bilaterale cu 7 universități americane, care au facilitat aproape 170 de vizite academice în ultimii 8
ani, iar cooperarea cu instituțiile de învățământ superior din Statele Unite ale Americii a început în anul 1992.”

Programul conferinței a continuat cu prelegerea susținută de Excelența Sa, Hans G. KLEMM, Ambasadorul
Statelor Unite ale Americii în România, care și-a manifestat bucuria de a se afla din nou în Iași, la UAIC: „Vă
mulțumesc pentru invitația de a participa la această importantă conferință, sunt încântat să revin la Iași,
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și să fiu din nou în această sală.”. Ambasadorul a continuat
cu evocarea personalității președintelui George H.W. Bush, care a trecut recent în neființă și despre care a
afirmat că a fost unul dintre cei mai mare oameni de stat americani. De asemenea, ambasadorul a ținut să
felicite românii pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Prelegerea susținută de Excelența Sa, Hans G.
KLEMM, a vizat temele globalizării, dezvoltării internaționale și inegalității în România ultimilor 100 de ani.
La finalul alocuțiunii, participanții au putut adresa întrebări, la care ambasadorul a fost bucuros să răspundă.

Ceremonia de deschidere a conferinței a continuat cu mesajul prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, decanul
Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, care a subliniat faptul că această conferință are un loc aparte și
un ecou special în spațiul academic românesc și a evidențiat contribuția profesorului Dimitrie Gusti, decan al
Facultății de Litere și Filosofie a Universității din Iași acum 100 de ani, la dezvoltarea științelor sociale.
În continuare, a luat cuvântul prof. univ. dr. Gheorghe Poede, care a punctat că anul acesta se împlinesc
10 ani de când programul de master „Studii de dezvoltare internațională” a fost înființat. De asemenea,
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Trei volume apărute la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
premiate de Academia Română

Conform regulamentului, propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare
ştiinţifică, de către universităţi sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului
calendaristic următor prezentării publice a lucrării şi se înaintează secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române, care
desemnează membrii juriului.

Academia Română a premiat joi, 13 decembrie 2018, în Aula Academiei Române, în cadrul Adunării Generale
anuale, trei cărți apărute la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, așezându-le în rândul celor mai bune
lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2016. Laureații au fost premiați de
către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române. Cele trei lucrări, publicate
în anul 2016, confirmă în acest fel exigențele valorice promovate de programul editorial al universității ieșene.

Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia
acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în
secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului
Academiei Române. Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani. Decernarea
premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţa solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.

Astfel, la secțiunea Stiințe Istorice și Arheologie, volumul „Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (18111918). Contribuţia lor la propăşirea cultural-naţională a românilor bucovineni”, de Vasile I. Schipor, primește Premiul
„Dimitre Onciul”. Autorul, cercetător științific dr. la Institutul „Bucovina” al Academiei Române, prezintă în această
lucrare, publicată în colecția Documenta, un istoric al acestui gen de publicaţii periodice, în relaţie cu „schimbarea
dispoziţiei sufleteşti a românilor” din Bucovina, mai cu seamă începând cu anul 1848, dar și programul asumat,
redactori şi colaboratori, problematica studiilor şi articolelor publicate de-a lungul vremii în paginile acestora,
difuzarea literaturii originale, deschiderea faţă de literatura universală şi patrimoniul simbolic european al epocii,
precum şi rolul pe care l-au avut calendarele şi almanahurile româneşti din Bucovina, într-un context cultural mai
larg, până târziu, în preajma anului 1918, dar şi într-o viguroasă tradiţie locală, continuată cu strălucire în perioada
interbelică a veacului trecut şi redescoperită de către românii din regiunea Cernăuţi după evenimentele din 1989.
Tot la secțiunea Stiințe Istorice și Arheologie, lucrarea „Hotarul de nord al Moldovei (de la formare, în secolul al
XIV-lea, până la statornicirea lui pe Ceremuş, Colacin şi Nistru)”, de Alexandru Pînzar, a primit Premiul „Eudoxiu
Hurmuzaki”. Cartea, apărută în colecția Historica și prefațată de Ștefan S. Gorovei, acoperă un gol în istoriografia
română, care nu a produs până acum nicio cercetare de anvergură privind hotarele Moldovei medievale, cu excepţia
unui singur studiu mai amplu, din 1910, al lui Ion I. Nistor, referitor la un segment al vechilor graniţe, cel cu Regatul
Poloniei. Alexandru Pînzar este absolvent al studiilor de master şi doctorale ale Facultăţii de Istorie a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru în Consiliul Ştiinţific şi Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie
şi Heraldică „Sever Zotta”.
La secțiunea Științe Biologice, volumul „Metaboliţi secundari din plante. Origine, structură, funcţii”, de Lăcrămioara
Oprică, a primit Premiul „Emanoil Teodorescu”. Autoarea este şef de lucrări dr. la Catedra de Biochimie, Facultatea
de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Volumul premiat actualizează datele existente privind
originea, structura, funcţiile metaboliţilor secundari, modurile lor de acţiune şi utilizarea acestora în farmacologie,
medicină şi agricultură, îmbinând armonios datele din literatura de specialitate şi rezultatele cercetărilor proprii.
Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate,
pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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YTM - platformă digitală UVT, în sprijinul elevilor de liceu

Un nou sprijin din partea Universității de Vest din Timișoara va fi oferit elevilor de liceu din întreaga țară.
Instituția a lansat platforma digitală YTM, destinată orientării în carieră a acestora.
Platforma permite elevilor de liceu să își testeze personalitatea, aptitudinile și interesele, generând un raport
complex care le indică tinerilor testați compatibilitatea (în procente) cu diverse meserii. Pentru fiecare meserie
compatibilă agreată de elev, platforma furnizează elevului informații despre programele educaționale oferite de
centrul universitar din Timișoara pe care tânărul le poate urma pentru a profesa în meseria dorită.
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Proiectul este binevenit, întrucât în învățământul preuniversitar elevii nu au acces la un instrument
gratuit de orientare în carieră, pe care acum îl pot avea prin intermediul platformei YTM, prezentândule acestora și programele educaționale oferite de universitățile din Timișoara. În plus, procesul de
consiliere poate reduce rata de abandon din universitățile românești, care este cauzat în bună parte și
de lipsa procesului de orientare și consiliere în carieră. Un alt beneficiu este și creșterea numărului de
tineri care se vor decide să studieze în Timișoara.
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UVTerra: o comunitate tot mai numeroasă
Spiritul Universității de Vest din Timișoara a fost și este unul al performanței și al excelenței, fiind transmis de la o
generație la alta de oamenii care, prin activitatea lor, au contribuit la prestigiul instituției.
Cu încredere în faptul că o comunitate care își prețuiește valorile, pune astfel bazele unei construcții solide nu doar
pentru prezent, ci și pentru generații viitoare, UVT a organizat recepția de lansare a comunității UVTerra la Paris,
un eveniment prin care Universitatea de Vest din Timișoara dorește să își arate aprecierea față de absolvenții și
partenerii din mediul academic de cercetare și din mediul socio-economic din Franța, fiind conștienți de faptul că
prestigiul universității noastre depinde în mare măsură de aceștia.

„Consilierea oferită poate arăta elevului cel mai potrivit traseu pentru el. Reducem astfel riscul pierderii
unor ani buni, pentru care se cheltuiesc sume importante, urmând specializări care nu li se potrivesc,
abandonând după un an sau doi de studiu. Decizia privind traseul educațional și profesional trebuie să
fie una informată, pliată pe competențele fiecăruia. Trebuie spus că platforma online nu înlocuiește rolul
consilierilor de carieră din școli, ei fiind implicați în tot acest proces. Rezultatele evaluării sunt analizate și
discutate de către aceștia cu elevii”, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.
În cadrul evenimentului de lansare au fost prezentate funcționalitățile platformei și au fost semnate
parteneriatele de colaborare între mediul academic și preuniversitar pentru facilitarea utilizării platformei
YTM în cât mai multe licee partenere din județul Timiș.
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Demersurile de coagulare a comunității de alumni a Universității de Vest din Timișoara au cunoscut astfel o nouă
etapă, internațională, printr-o întâlnire a reprezentanților instituției cu absolvenții săi care lucrează în Paris. În acest
fel, UVT este consecventă în dezvoltarea activității sale de peste graniță, prin atragerea de noi forțe, care să-i sprijine
demersurile de la nivel european.
În capital Franței, Timișoara și UVT au 50 de ambasadori. Alumni UVTerra cu pozitii importante în universități,
instituții publice și companii private vor susține proiectele mediului academic din orașul de pe Bega și vor promova
în Franța Capitala Europeană a Culturii 2021.
Și această întâlnire, la fel ca și cele precedente de la Bruxelles, București și din multe alte orașe din țară, a avut ca scop
coagularea absolvenților UVT într-o comunitate puternică, crearea și promovarea diverselor oportunități pentru
membrii comunității, cunoașterea personalităților din diaspora și implicarea reciprocă în proiecte cu impact pozitiv
în societate.
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Universitatea de Vest din Timișoara,
membră în familia Catedrelor Senghor

în jurul unei personalități cu rol federator, titularul catedrei, cu titlu de Profesor universitar. Titularul
are rolul de a reuni în mod sinergic resursele de cercetare și creativitate ale membrilor catedrei din
universitatea respectivă. Acest concept este ilustrat și de faptul că aproximativ o treime dintre catedrele
din rețea au ca titulari rectorii universităților respective.

Începând din data de 23 noiembrie, Universitatea de Vest din Timișoara este membră a prestigioasei
rețele internaționale a Catedrelor Senghor, reunind 20 de universități din toată lumea, care împărtășesc
mutual valorile Francofoniei. Prin statut, Catedrele Senghor reunesc un număr limitat de universități
(maxim 24), cu repartiție teritorială echilibrată pe țări și continente (Africa, America, Asia și Europa),
astfel încât să se asigure atât suplețea și operativitatea reacțiilor, cât și forța necesară realizării de proiecte
de succes. Sunt, astfel, membre ale rețelei Sengor universități publice reprezentative de pe mapamond,
precum cele din Lyon, Istanbul, Hanoi, Erevan, București, Dakar, Ottawa, Alexandria, Valle d’Aosta etc.

Reprezentanții Catedrelor Senghor se află în contact permanent pentru derularea proiectelor convenite
și se reunesc o dată pe an într-una din universitățile membre. Cu această ocazie, sunt organizate
colocvii tematice, seminarii de lucru cu invitați din mediul social-economic local sau regional și are loc
reuniunea anuală a rețelei, cu rol organizatoric și de programare strategică; în contextul respectiv are
loc și eventuala acceptare, prin vot, de noi membri. Anul acesta, reuniunea anuală a Catedrelor Senghor
a avut loc la Marrakech, la Universitatea Cadi Ayyad, una dintre cele mai mari universități publice din
Africa, cu aproximativ 115 mii de studenți înscriși.

Aflată în legătură cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și cu Agenția Universitară a Francofoniei
(AUF), rețeaua Catedrelor Senghor se bucură de autonomia universitară specifică structurilor de prestigiu.
Catedrele membre au profil multidisciplinar, activitatea acestora fiind structurată, în fiecare universitate,

Delegația UVT la lucrările reuniunii de la Marrakech, desfășurată în perioada 21-25 noiembrie 2018, a
fost formată din prof. dr. Alexandru Buglea, vicepreședintele Senatului, și prof. dr. Nicolae Popa, titularul
Catedrei Senghor a UVT, care a susținut dosarul de candidatură. Argumentele delegației timișorene,
construite împreună cu prorectorul universității, conf. dr. Mădălin Bunoiu, au fost suficient de puternice
pentru a convinge, astfel încât Universitatea de Vest din Timișoara a fost acceptată ca membră cu drepturi
depline în familia Catedrelor Senghor.
„Adeziunea la rețele interuniversitare face parte din politica sistematică de internaționalizare a universității
noastre. Participăm, astfel, la consorții internaționale de cercetare și la structuri de dialog multilateral,
în care sunt analizate probleme mari ale lumii de azi, cum sunt calitatea educației, rolul universității
în promovarea multiculturalismului, conservarea și valorificarea patrimoniului sau dezvoltarea socialeconomică și schimbările globale. Susținem, deci, participarea activă a instituției noastre la rețeaua
internațională a Catedrelor Senghor, în contextul mai larg al francofoniei. O dată în plus, Universitatea de
Vest din Timișoara confirmă că este o structură vie și dinamică, mereu în pas cu tendințele, participând la
diversitatea lumii și promovând principiile în care crede și pe care le urmărește cu obstinație, în interesul
studenților, al comunității academice, al mediului social-economic local, regional și național”, a subliniat
rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
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Material realizat de către
Direcţia Comunicare, Relații Publice și Marketing a Universității din București
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