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6 7Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria www.universitaria.ase.ro

profesorul mircea dumitru, rectorul Universității din București, 
despre viitorul științei și al umanității, la forumul Future europe

În perioada 21–22 februarie 2019, profesorul Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, membru corespondent 
al Academiei Române, a participat, ca plenary speaker, la dezbaterile organizate în cadrul forumului Future Europe.

Evenimentul, organizat de Asociația Leibniz în parteneriat cu Academia Germană de Științe, a avut loc la Berlin și a adus 
împreună reprezentanți ai academiilor naționale de științe și arte, ai instituțiilor de învățământ superior, organizațiilor 
de cercetare și inovare, ai reprezentantilor Parlamentului European, statelelor membre ale UE, Comisiei Europene și ai 
Consiliului UE.

În cadrul discursului său, profesorul Mircea Dumitru a reliefat nevoia implicării comunității științifice în combaterea 
curentului post-adevăr și răspunsul pe care comunitatea științifică trebuie să îl ofere provocărilor actuale, în spiritul 
echilibrului între normele epistemologice și cele morale: „The idea of a well-ordered science (which is Ph. Kitcher’s 
contribution to this debate) seems more appealing. The advancement of science depends on constant good epistemic 
and methodological decisions. And it goes without saying that the experts are the most important and effective decision-

makers. To this, Kitcher has the following to say: “These important characteristics of responsible decision making, both 
in balancing our own lives and in joint activities with those about whom we care, are reflected more precisely in the 
conditions of mutual engagement …, and those conditions yield my ideal of well-ordered science. A society practicing 
scientific inquiry is well ordered just in case it assigns priorities to lines of investigations through discussions whose 
conclusions are those that would be reached through deliberation under mutual engagement and which expose the 
grounds such deliberation would present.”

Discursul integral al profesorului Mircea Dumitru poate fi consultat aici.

https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2019/02/discurs_BERLIN.pdf
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Începând din al doilea semestru al anului universitar 2018-2019, Universitatea din București demarează, în parteneriat 
cu Deloitte România, un proiect în baza căruia studenții Facultății de Matematică și Informatică vor beneficia de cursuri 
de audit financiar și de ateliere de consultanță financiară, fiscală și managementul riscurilor, susținute de experții 
Deloitte România.

Destinat masteranzilor din anul II ai programului de studii „Probabilități și statistică în finanțe și științe”, cursul opțional 
„Introducere în Auditul Financiar” va acoperi arii precum reducerea riscurilor fiscale, IT și evaluarea activelor și 
instrumentelor financiare și va fi susținut de Zeno Căprariu, director de audit al Deloitte România.

Cursuri și ateliere susținute de experții deloitte românia  
pentru studenții Facultății de matematică și informatică din cadrul 

Universității din București

Totodată, specialiști ai Deloitte România în domenii precum audit, fiscalitate, consultanță în tehnologie și robotică, 
managementul riscului și evaluare, consultanță financiară, securitate cibernetică vor organiza și vor susține patru 
ateliere pentru studenți pe parcursul semestrului II al anului universitar în curs.

În plus, prin intermediul acestei colaborări, studenții și absolvenții Facultății de Matematică și Informatică din cadrul 
Universității din București vor beneficia de programe de internship și de oportunități de carieră în cadrul Deloitte 
România.

„Parteneriatul cu Deloitte România se încadrează în viziunea strategică a facultății de a conecta programele 
sale de studii la cerințele pieței muncii. Acest parteneriat cu o companie de importanța celei pe care o are 
Deloitte România ne onorează și ne bucură în același timp, prin oportunitățile de învățare și de carieră pe 
care le oferă studenților noștri, în special a celor care urmează un program de studii de matematici aplicate în 
domeniul financiar”, a declarat prof. univ. dr. Radu Gramatovici, decanul Facultății de Matematică și Informatică 
a Universității din București.
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„Prin acest parteneriat, Deloitte vine în întâmpinarea studenților cu ateliere și cursuri aplicate, care le deschid noi 
oportunități de carieră și îi ajută să înțeleagă mai bine mediul de business în care poate vor alege să profeseze, și 
contribuie la pregătirea profesioniștilor viitorului. În cazul auditorilor financiari, profilul acestora se schimbă ca urmare 
a transformărilor aduse de era digitală, iar auditorul de mâine, pe lângă expertiza în standardele de audit și de raportare 
financiară, va avea nevoie să analizeze volume mari de date și să înțeleagă impactul noilor tehnologii asupra mediului 
de control intern și a situațiilor financiare”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și 
Moldova.

Universitatea din București este una dintre cele mai importante instituții de învățământ, cercetare și cultură din 
România, fiind alegerea anuală a peste 30.000 de candidați. 

Reunind peste 2.400 de studenți și oferind programe de studii de licență, master și doctorat în domeniile Matematică, 
Informatică și Calculatoare și Tehnologia informației, Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din 
București este una dintre cele mai importante facultăți de profil din țară. 

Deloitte România oferă servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și 
consultanță financiară prin intermediul a peste 1.200 de profesioniști, fiind una dintre cele mai mari companii de 
servicii profesionale din țara noastră.
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Geoparcul Internațional UNESCO „Bakony – Balaton” din Ungaria a găzduit o nouă întâlnire ce a reunit reprezentanți din 
8 țări, parteneri în proiectul Interreg Danube GeoTour. România este reprezentată în acest proiect de Universitatea din 
București, în calitate de administrator al Geoparcului Dinozaurilor „Țara Hațegului”, singurul geoparc cu statut UNESCO 
din țara noastră.

Timp de patru zile, în perioada 12–15 februarie 2019, participanții au discutat despre stadiul amenajării unor puncte 
de interpretare, despre realizarea de geoproduse și despre campania comună de promovare a acestora. Una dintre 
cele mai importante oportunități de promovare a geoparcurilor din regiunea Dunării participante în proiectul Danube 
Geotour va fi Târgul Internațional de Turism de la Berlin care va avea loc în perioada 6–10 martie 2019.  

Târgul Internațional de Turism de la Berlin este considerat cel mai mare eveniment de acest tip din lume. În cadrul 
unui stand comun, integrat în standul de promovare a Rețelei Globale a Geoparcurilor, partenerii implicați în proiect 
își vor promova oferta de geoproduse pe care le pun la dispoziția turiștilor. În acest sens, Geoparcul Dinozaurilor „Țara 
Hațegului” va promova rețeaua de Case ale Geoparcului și dinostopurile reprezentând geoprodusele dezvoltate în 
cadrul acestui proiect.

Geoparcul și Universitatea din București, promovate la târgul 
internațional de turism de la Berlin, alături de geoparcurile din 

proiectul danube Geotour

Întâlnirea găzduită de Geoparcul Internațional UNESCO „Bakony – Balaton” a fost un bun prilej de stabilire a detaliilor 
privind acest important eveniment internațional din domeniul turismului. De asemenea, partenerii în proiect au 
prezentat principalele rezultate pe care le-au obținut până în prezent, incluzând o broșură, un film de prezentare și 
info standuri inovative de promovare ce urmează să fie disponibile, în perioada următoare, pentru publicul larg din 
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geoparcurile implicate în proiectul Danube GeoTour. Tot în timpul întâlnirii, partenerii maghiari au organizat și excursii 
în teren pentru a exemplifica modalități de geointerpretare aplicate pe traseul Szent György-hegy, la Observatorul 
astronomic din localitatea Bakonybél și la centrul de vizitare amenajat la peștera Tapolca. O scurtă demonstrație 
de muzică și dansuri populare maghiare a completat experiența avută de partenerii proiectului Danube GeoTour în 
perioada petrecută în Geoparcul Internațional UNESCO Bakony – Balaton. 

Proiectul Interreg Danube GeoTour are ca principal scop, transformat într-o reală provocare, „Punerea în valoare a 
patrimoniului geologic pentru dezvoltarea turismului sustenabil și inovator în geoparcurile din țările dunărene”. 
Proiectul va contribui la consolidarea cooperării dintre regiunile și geoparcurile din țările aflate de-a lungul Dunării 
și la dezvoltarea unor produse turistice inovatoare ce vor fi valorificate în baza unei strategii comune de promovare. 
Schimburile de experiență, testarea geoproduselor, noile abordări în interpretare contribuie la o mai bună implicare a 
comunităților locale în activitățile geoparcurilor și la valorificarea durabilă a valorilor UNESCO din teritoriile partenere.

Acest proiect internațional a fost inițiat de Geoparcul UNESCO Idrija din Slovenia, prin  Heritage Centre Idrija și reunește 
parteneri din 11 țări (Slovenia, Ungaria, Austria, Croația, Cehia, România, Slovacia, Finlanda, Portugalia și Franța) 
reunind geoparcuri, parcuri naturale și universități din țările dunărene, dar și din Rețeaua Europeană a Geoparcurilor. 
De asemenea, Danube Geotour se bucură de sprijinul Rețelei Globale a Geoparcurilor, partener în proiect.

Proiectul beneficiază de co-finanțare (ERDF, IPA) prin Programul european transnațional Dunărea (Interreg – Danube 
Transnational Programme). Mai multe detalii despre acest proiect sunt disponibile aici și aici. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-geotour
http://www.geopark.hu/
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Universitatea BaBeș-Bolyai 
din ClUj-napoCa
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UBB este din nou în topurile internaționale pe domenii academice

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă din nou poziţii foarte bune în prestigiosul clasament britanic QS pe 
domenii, dat recent publicităţii.

Pe domenii academice largi, UBB este clasificată în Top 500 în două dintre cele cinci domenii utilizate, ocupând poziția 
401-450 în domeniul arte & științe umaniste (prima poziție în țară) și poziția 451-500 în domeniul științe sociale & 
management (fiind, de asemenea, prima la nivel naţional). În celelalte domenii largi – științele vieții-medicină/științele 
naturii/inginerie&tehnologie –, UBB ocupă poziții internaționale importante prin anumite domenii specifice.

Astfel, UBB ocupă prima poziție în țară în domeniul psihologie (251-300 la nivel internațional – în domeniul larg al științelor 
vieții-medicină), economie/econometrie (451-500 la nivel internațional – în domeniul larg al științelor sociale & management) 
și bussiness & management (451-500 la nivel internațional – în domeniul larg al științelor sociale & management).

De asemenea, UBB ocupă poziția 501-550 la nivel internațional în domeniul chimiei (poziția a doua la nivel național – 
în domeniul larg al științelor naturii) și poziția 551-600 la nivel internațional în domeniul informaticii (poziția a treia la 
nivel național – în domeniul larg al ingineriei & tehnologiei).
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studenții UBB câștigă premiul runner-up al competiției de studii de caz 
de la Georgetown University din Washington dC

Echipa Universității Babeș-Bolyai a câștigat premiul runner-up al competiției de studii de caz în management strategic 
organizate, în perioada 5–10 februarie 2019, la Georgetown University din Washington DC, clasându-se pe locul II al 
grupei formate din cinci echipe universitare. 

Echipa clujeană pregătită de prof. univ. dr. SZÁSZ Levente, conf. univ. dr. GYÖRFY Lehel și lect. univ. dr. RÁCZ Béla-Gergely 
este formată din patru studenți ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității 

„Această performanță arată nucleul puternic al științelor socio-umaniste din UBB, nucleu care va fi în continuare susținut 
și încurajat. Pornind de la această realitate academică, în curând vom implementa la UBB programul STEM+ (Science/
Technology/Engineering/Mathematics). Semnul + arată rolul transversal cheie al științelor socio-umane în programele 
STEM, după modelele folosite de universitățile de talie internațională (world-class).

În acest fel, domeniile academice ale UBB vor putea funcționa nu doar disciplinar, ci și multi-, inter- și trans-disciplinar, 
potențându-se reciproc și capitalizând astfel pe profilul complex al UBB, în beneficiul studenților și societății”, afirmă 
prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Noul clasament reconfirmă poziţiile foarte bune ocupate de Universitatea Babeş-Bolyai în cele mai importante 
clasamente academice internaţionale ale ultimilor ani şi nivelul de excelenţă pe care UBB încearcă în mod constant 
să îl imprime tuturor activităţilor desfăşurate. Aceste aspecte au determinat și acordarea statutului de universitate de 
4 stele – universitate de excelență la nivel internațional, în urma auditului internaţional QS Star desfăşurat în cursul 
anului trecut.
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Babeș-Bolyai: BARABÁSI Tamás (Informatică economică, anul II), BOGA Balázs (Management, anul I), KELEMEN Kincső 
(Informatică economică, anul III) și PÁDÁR Zsuzsánna (Finanțe și bănci, anul III).

Grupa a fost câștigată de echipa studențească reprezentând Fordham University (New York), urmată de echipa UBB, 
care a devansat astfel echipe reprezentând universități americane de prestigiu, precum Pennsylvania State University, 
Stetson University (Florida) și Emory University (Atlanta).

Competiția, intitulată McDonough Business Strategy Challenge, organizată de Georgetown University – McDonough 
School of Business, a avut loc în perioada 5–10 februarie 2019 și a reunit 19 echipe, reprezentând universități de top cu 
profil economic din Europa și America. Echipele au avut sarcina de a elabora o strategie pentru organizația American 
Cancer Society în vederea creșterii implicării voluntarilor în viața organizației la nivel național, cu accent special asupra 
generațiilor tinere din America.

Comisia de Biodiversitate și dezvoltare sustenabilă, înființată la UBB 
în conformitate cu strategia UBB Goes Green

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca are, din acest an, o Comisie de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă care 
va monitoriza permanent problemele existente la nivelul spațiilor naturale administrate de UBB, va propune soluții 
și va elabora documente strategice cu privire la modalitățile de ocrotire a acestora, precum și cu privire la măsurile 
de educație ecologică menite să determine creşterea gradului de informare şi responsabilitate cu privire la păstrarea 
valorilor naturale.
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Comisia, condusă de directorul Grădinii Botanice „Alexandru Borza” şi coordonată de prorectorul responsabil cu 
asigurarea calităţii, prof. dr. Markó Bálint, va aviza orice intervenție asupra valorilor naturale ale UBB. În mod special, 
Comisia analizează starea vegetației arbustive și arboricole, propune măsurile care se impun cu privire la intervențiile 
de corecție prin toaletare, tăiere, plantare și va elabora un ghid pentru tratarea copacilor bătrâni și uscați.

Până la finalul fiecărui an calendaristic, Comisia va pregăti un Raport de dezvoltare sustenabilă având în vedere 
obiectivele cuprinse în Programul UBB Goes Green și va formula soluții, strategii și un calendar pentru îndeplinirea 
acestora, inclusiv propuneri pentru actualizarea și dezvoltarea continuă a Programului UBB Goes Green.

Comisia a fost înfiinţată în baza unei hotărâri adoptate la finalul anului 2018 de conducerea UBB, care prevede 
transformarea fostei Comisii de evaluare a spațiilor verzi în concordanță cu programul „UBB pentru Dezvoltare 
Sustenabilă (UBB Goes Green)” și ținând cont de multitudinea și complexitatea problemelor legate de valorile naturale 
găzduite de Universitatea Babeș-Bolyai.
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aCaDEmIa DE sTuDII ECONOmICE  
din BUCUrești
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vizita delegației ase la parlamentul european

La sfârșitul lunii ianuarie a.c., o delegație a Academiei de Studii Economice din București, condusă de prof. 
univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles. Delegația a avut întâlniri cu oficiali 
ai Parlamentului European pe teme legate de cooperarea unviersitară la nivel european, viitorul programului 
Erasmus+, programul Orizont 2020, oportunități de finanțare oferite de diferite granturi, dar și discuții la 
Comisiile pentru afaceri economice și monetare și pentru industrie, cercetare și energie.

Pe 29 ianuarie, în prima zi a vizitei, delegația ASE a avut întâlniri cu deputatul european Siegfried Mureșan și 
cu doamna Vanessa Debiais-Sainton, șef unitate, Direcția generală educație, tineret, sport și cultură din Cadrul 
Comisiei Europen (DG EAC). Temele de discuție au fost legate de cooperarea între instituțiile de învățământ 
superior la nivel european și de viitorul programului Erasmus+. 

Programul vizitei a continuat cu prezentarea Programului Orizont 2020, susținută de domnul Dan Viorel Peca, 
șef unitate, Direcția generală rețele de comunicare, conținut și tehnologie din cadrul Comisiei Europene (DG 
CONNECT) și cu prezentarea oportunităților de finanțare oferite de granturile „Marie Sklodowska-Curie”, 
susținută de doamna Laura Elena Apostol, șef de sector, Agenția Executivă pentru Cercetare (REA). 

În data de 30 ianuarie a.c., Delegația ASE a participat la întâlnirea cu domnul Markus Ferber, Comisia pentru 
afaceri economice și monetare a Parlamentului European și cu domnul Christian Ehler, Comisia pentru industrie, 
cercetare și energie, raportor pentru Programul-cadru Orizont Europa (2021–2027) și raportor din partea PE 
pentru măsurile de punere în aplicare a Programului-cadru Orizont Europa (2021–2027).

Foto: delegația ase la Bruxelles - discuții pe teme de cooperare universitară la nivel european
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lansarea în ase a Centrului de cercetare  
pentru studii în domeniul productivității 

În data de 11 februarie a.c., a avut loc în ASE lansarea Centrului de cercetare pentru studii în domeniul productivității, 
proiect realizat împreună cu parteneri din Coreea de Sud: Korea Development Institute (KDI) și Korea Productivity 
Center (KPC). Evenimentul a avut loc în prezența prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, domnul Ștefan-Radu 
Oprea, Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Excelența Sa Domnul Eun-joong Kim, Ambasadorul 
Republicii Coreea în România, domnul Kyoosung Noh, CEO KPC, reprezentanți de la universitățile Korea University și 
Yonsei University, reprezentanți ai conducerii ASE, cadre didactice din ASE etc. Acest proiect are la bază parteneriatul 
de colaborare dintre ASE și KPC, concretizat în urma întâlnirilor succesive dintre cadrele didactice din ASE și profesori 
și cercetători din Coreea de Sud. Astfel, vor fi dezvoltate și relațiile cu două universități renumite din Coreea de Sud, 
Korea University și Yonsei University. KDI și KPC au o largă experiență în metodele și strategiile de îmbunătățire a 
productivității la nivel micro și macroeconomic și vor pune expertiza lor la dispoziția acestui centru de cercetare.

Foto: ase lansează Centrul 
de cercetare pentru studii în 
domeniul productivității 

Printre principalele obiective ale centrului de cercetare menționăm: îmbogățirea cunoașterii în domeniul vizat; 
transferul de cunoaștere către organizațiile interesate din mediul de afaceri, în principal întreprinderile mici și 
mijlocii; furnizarea de programe de perfecționare și acordarea de consultanță companiilor pentru îmbunătățirea 
productivității muncii. În plus, centrul poate oferi sprijin pentru dezvoltarea unor strategii de inovare în domeniul 
productivității, care să favorizeze crearea unui sistem corporatist solid și sustenabil pe termen lung. 

Înființarea centrului se încadrează în obiectivele ASE de racordare la rețelele internaționale de cercetare, de creștere 
a vizibilității internaționale și de întărire a poziției de universitate de cercetare avansată. 
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prof. univ. dr. nicolae istudor, rectorul ase - vicepreședinte Cnmr 
pentru management universitar

În data de 13 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost numit în funcția de vicepreședinte pentru 

management universitar în cadrul Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR). Prin acestă numire, 

CNMR continuă procesul de consolidare la nivel național pentru dezvoltarea învățământului superior din România. 

„Nicolae Istudor este un mare câștig pentru conducerea CNMR. Nu doar prin performanța dovedită la conducerea 

Academiei de Studii Economice din București, dar și prin calitățile personale: determinare, corectitudine, loialitate. Îi 

mulțumesc domnului Vicepreședinte Istudor pentru tot ce a făcut pentru CNMR și pentru România până să fie cooptat 

în conducerea CNMR și sunt absolut convins că de astăzi înainte interesele mediului universitar și ale României vor fi 

mult mai bine reprezentate în negocierile CNMR cu diverse instituții interne și internaționale” a declarat Alexandru 

Cumpănașu, Președinte al CNMR.

Coaliția Națională pentru Modernizarea României este o structură informală menită să vină în sprijinul societății 

civile și al instituțiilor publice, având ca obiectiv principal accelerarea procesului de absorbție a fondurilor structurale 

în perioada 2014–2020. Demersul este susținut atât la nivel local, cât și la nivel central de peste 50 de organizații 

neguvernamentale, sindicate, patronate, reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului academic și ai 

mediului de afaceri. CNMR a întregistrat contribuții în domeniul absorbției fondurilor europene și a încheiat o serie de 

acorduri, parteneriate și protocoale în vederea stimulării și susținerii măsurilor viabile pentru optimizarea mecanismelor 

de absorbție a fondurilor structurale în următoarele sectoare de activitate: administrație publică, cercetare, dezvoltare, 

inovare și educație, economie, mediul de afaceri și fonduri UE etc

 

 

 

 

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie, comunitatea universitară 
a Academiei de Studii Economice din București vă urează  

o primăvară fericită, care să vă aducă în suflet bucuria  
și energia renașterii naturii, multă sănătate și fericirea  

de a fi împreună cu cei apropiați. La mulți ani! 
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uNIVErsITaTEa  
„alexandrU ioan CUza” din iași



36 37Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria www.universitaria.ase.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se situează pe primul loc la nivel național în ceea ce privește gradul de 
absorbție a fondurilor Programului SEE, urmând să beneficieze de un grant instituțional total de peste 250 de mii de 
euro, destinați finanțării stagiilor studențești (de studiu și practică) și a celor pentru personalul didactic și administrativ. 
Proiectul de mobilitate SEE depus de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a fost aprobat de către Agenția Națională 
pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale, acesta urmând să fie implementat 
începând cu luna iunie a anului în curs. 

Programul SEE reprezintă un proiect de  mobilități susținut prin fondurile Mecanismului Financiar 2014-2021, destinat 
îmbunătățirii calității învățământului superior prin finanțarea stagiilor studențești și a celor de predare și formare a 
personalului didactic și administrativ.

Față de anul 2018, când Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a intrat în competiție alături de alte 12 instituții de 
învățământ superior de la nivel național,  în anul 2019 numărul acestora a crescut la 18, UAIC reușind să își mențină 
poziția de lider. Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a fost acordat spre finanțare 25% din totalul sumei alocate 

UaiC, lider național în ceea ce privește  
gradul de absorbție a fondurilor programului see
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de statele Spațiului Economic European susținerii performanței mediului academic din România, cel mai mare procent 
alocat dintre toate instituțiile candidate.

Pentru acest proiect au fost deja încheiate acorduri de parteneriat cu instituții din cele trei state apartenente Spațiului 
Economic European: Islanda, Norvegia și Lichtenstein. Aceste acorduri privesc atât realizarea stagiilor de studiu în 
cadrul unor instituții academice, cât și desfășurarea unor stagii de practică orientate către dezvoltarea competențelor 
profesionale ale studenților. Dintr-un total de 14 parteneriate încheiate, nouă reprezintă acorduri realizate cu instituții 
de învățământ superior, printre care se numără: Norwegian University of Science and Technology, Bifrost University, 
University of Bergen, University of Lichtenstein etc. De asemenea, s-au încheiat acorduri pentru stagii de practică: un 
acord dublu atât pentru studiu cât și pentru practică și 4 acorduri realizate cu instituții din domeniul hotelier (Hotel 
Anna, Scandic Seilet etc.), pentru cele două secții de turism din cadrul UAIC. Până în prezent, au fost selectați în 
cadrul facultăților 16 studenți pentru stagii de practică și 19 studenți pentru stagii de studiu, urmând să demareze și 
selecțiile pentru stagiile de predare și formare ale personalului academic și administrative, ce au ca obiectiv creșterea 
performanței academice în învățământul superior, respectiv creșterea calității serviciilor oferite studenților UAIC. 

Programul SEE, orientat către realizarea schimburilor academice cu instituții din statele Spațiului Economic European, 
a fost  relansat în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar și în celelalte universități din România, în  anul academic 
2017-2018. 
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a participat, în data de 28 ianuarie 2019, la evenimentul „Universitățile 
Românești și Grupul Russell”, care a avut loc la Londra. Conducerea UAIC a fost reprezentată la eveniment de prof. univ. 
dr. Mihaela Onofrei – ordonator de credite și prof. univ. dr. Henri Luchian – prorector pentru relații internaționale și 
parteneriate de studii și cercetare. La eveniment au mai participat Excelența Sa Dan Mihalache – Ambasador Extraordinar 
și Plenipotențiar în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Paul Brummell – fost ambasador al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord în România și Nigel Bellingham – Directorul British Council România. De asemenea, au 
fost reprezentate la eveniment Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea 
de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București.

Evenimentul „Universitățile Românești și Grupul Russell” a fost organizat cu scopul de a identifica noi modalități de 
cooperare prin care să se consolideze dialogul bilateral dintre universitățile britanice și cele din România, în contextul 
Brexit. În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al UAIC, a avut o intervenție publică, 
axată pe analiza și dezvoltarea cooperării dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și universitățile britanice 
de prestigiu, respectiv proiecte pe care UAIC le-a desfășurat în cadrul Europa Orizont 2020. De asemenea, prof. univ. dr. 
Mihaela Onofrei a lansat către membrii Grupului Russell invitația de a participa la Întâlnirea Consorțiului Universitaria, 
care va avea loc la UAIC, în perioada 21-23 iunie 2019.

 UaiC, prezentă la întâlnirea Grupului russell 
cu universitățile românești
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Grupul Russell este un consorțiu format din 24 dintre cele mai importante universități britanice, care își asumă misiunea 
de a cultiva cele mai înalte standarde în ceea ce privește educația și cercetarea științifică, cu un impact social, economic 
substanțial în Marea Britanie dar și în lume. Evenimentul „Universitățile Românești și Grupul Russell”, la care au fost 
reprezentate 22 dintre cele 24 de universități membre, a fost moderat de profesorul Michael Arthur, președinte și 
rector al University College London, care s-a arătat plăcut impresionat de realizările UAIC, manifestând intenția de a 
vizita Iașiul cât mai curând.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași derulează, alături de Universitatea din Salamanca  (Spania), Universitatea 
„Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg (Germania), Universitatea din Maribor (Slovenia)  și companiile IDimás 
Gestion ( Spania), ITQ GmbH (Germania), Gorenje Surovin (Slovenia) și Brandweb (România), proiectul „HEI – Business 
alliance to improve doctorates´ access to research jobs in emerging areas”.  

Proiectul, cu o durată de trei ani (decembrie 2018 – noiembrie 2021), are ca scop asigurarea angajabilității doctoranzilor 
care cercetează în domenii emergente (de exemplu, printare 3D, Internet of Things (IoT), realitate virtuală, energie 
regenerabilă, bio-construcții, reciclare și smart cities (orașe de tip smart), ICT în domeniul sănătății etc.).

UaiC, partener într-un proiect dedicat doctoranzilor 
care cercetează în domenii emergente
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Activitățile proiectului se vor desfășura pe parcursul a trei ani, grupul țintă fiind format din  75 de doctoranzi din întreg 
consorțiul proiectului. 

Prin implementarea acestui proiect se urmărește sprijinirea tinerilor cercetători în trecerea de la programe masterale 
către programe doctorale și apoi către piața muncii, dezvoltarea triunghiului cunoașterii (colaborarea dintre instituții 
de învățământ, organizații implicate în cercetare și mediul de afaceri), explorarea unor căi alternative de integrare a 
tinerilor cercetători pe piața muncii, dar și  dezvoltarea de programe comune de cercetare realizate de instituții din 
învățământul superior și industrie, asigurând astfel formarea doctoranzilor pentru joburile actuale dar și cele viitoare 
din piața muncii, într-un mod sustenabil. 

Coordonat de Universitatea din Salamanca, proiectul are un buget de 950.000 euro, fiind finanțat în cadrul programului 
Knowledge Alliances, acțiunea „Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. 
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uNIVErsITaTEa DE VEsT
din timișoara
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În anul în care se împlinesc 30 de ani de la Revoluția Română din 1989, Universitatea de Vest din Timișoara, prin 
programul „Timișoara, trei decenii de libertate”, oferă studenților săi, dar și elevilor timișoreni studenților celorlalte 
universități din oraș, precum și întregii comunități timișoreni, tuturor celor interesați, un curs unic în țară, ce tratează 
tematica revoluției din decembrie 1989 de la Timișoara.

Ieșirea României din lunga dictatură comunistă s-a făcut cu mari sacrificii, peste o mie de persoane fiind ucise, iar 
peste patru mii rănite de către forțele de represiune în toată țara. Revoluția a început la Timișoara, acolo unde zeci, 
iar apoi sute de mii de persoane au ieșit în stradă, cerând îndepărtarea lui Nicolae Ceaușescu și părăsirea puterii de 
către Partidul Comunist Român, precum și revenirea țării la valorile democratice. Forțele de represiune, formate din 
Armată, Securitate, Miliție, Trupe de Pază și Securitate, Grăniceri și Pompieri, au încercat să înăbușe mișcarea de 
protest, deschizând focul împotriva copiilor, tinerilor și vârstnicilor. 

Cursul „Revoluția de la Timișoara din 1989” are ca prim scop informarea studenților și a publicului larg cu privire la cele 
mai importante evenimente petrecute la Timișoara în perioada decembrie 1989-1990. Cel de al doilea scop este de a 
oferi un cadru de dezbatere pentru diversele aspecte controversate ale Revoluției din 1989 de la Timișoara. 

Cursul pune în lumină figurile importante ale mișcării pentru libertate și democrație, eroi, participanți cu merite 
deosebite, dar și figurile cu putere de decizie din cadrul sistemului comunist totalitar implicate în încercarea de înăbușire 
a mișcării revoluționare. Cursul are două componente: 1) cronologia evenimentelor și 2) punerea în dezbatere a unor 
teme fundamentale ale Revoluției de la Timișoara, inclusiv cea privind elementele rămase mai puțin cunoscute. Pentru 

premieră națională la Uvt: primul curs universitar transversal 
dedicate revoluției de la timișoara din 1989

a putea detalia fiecare subiect, la fiecare întâlnire vom avea invitați din rândul participanților la evenimente, dar și 
oameni de cultură, capabili să pună lucrurile în context și să ofere explicații pentru cele întâmplate.

„Programul dedicat celebrării a trei decenii de la Revoluția de la Timișoara, moment istoric ce a însemnat eliberarea 
orașului de comunism și a antrenat mișcări revoluționare în Capitală și în toată țara, va cuprinde manifestări ce se vor 
derula pe tot parcursul anului, începând prin introducerea în curricula universitară a primului curs universitar transversal 
dedicat Revoluției de la Timișoara din 1989, o premieră națională ce este firesc să o consemnăm la Timișoara”, a subliniat 
rectorul Universității de Vest, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Pe lângă faptul că acest curs transversal este o premieră națională, merită subliniată decizia UVT de a permite înscrierea 
oricărui student din centrul universitar timișorean, din toate universitățile și de la toate facultățile. Mai mult chiar, sunt 
bineveniți să se înscrie și elevii care doresc să cunoască cele mai importante etape și personajele cheie ale Revoluției 
de la Timișoara din 1989.
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În cadrul conferinței de presă de lansare a acestui curs, Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea a prezentat liniile 
principale ale acestui program, alături de universitarii din comitetul de organizare: prof. univ. dr. Marcel Tolcea, lect. 
univ. dr. Lucian Vasile Szabo, prof. univ. dr. Vasile Docea, prof. univ. dr. Vasile Popovici. Din partea Fundației Naționale 
a Revoluției din Decembrie 1989, partener al UVT în program, a participat la conferință domnul vicepreședinte 
Dan Moisescu, care a punctat valoarea istorică și culturală a organizării cursului transversal dedicat Revoluției de la 
Timișoara. Domnia sa a mulțumit public inițiatorilor și Universității pentru prilejul pe care îl au acum figuri importante 
ale momentelor din 1989, participanți la Revoluție, de a relata și evoca zilele de schimbări radicale din 1989, în mijlocul 
studenților și a publicului larg.

Lect. univ. dr. Lucian Vasile Szabo a specificat temele de conținut ale disciplinei nou introduse în curricula universitară 
prin acest curs transversal: Elemente cronologice ale Revoluției din decembrie 1989; Mișcări de protest, rezistență și 
dizidenți în România; De la revoltă locală la revoluție națională; Figuri importante ale Revoluției din 1989; Piramida 
structurilor de represiune; Morți, răniți și salvatori; Vinovați, inculpați și procese; Suferință și speranță în unitățile 
sanitare; Anchetarea răniților în spitale; Căutarea morților și a celor dispăruți; Cazuri controversate de morți în spitale; 
Sindromul Timișoara: anatomia unei mistificări; Noile structuri ale puterii; De la Revoluție la Proclamația de la Timișoara.

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT, a completat tematica din conferință și prin indicarea celorlalte dimensiuni 
ale programului anual dedicat aniversării a 30 de ani de la Revoluția din 1989 de la Timișoara:

• dezvoltarea unui site în limbile română și engleză, despre Revoluția din Timișoara 1989;
• deschiderea unui Centru de Studii cu activitate dedicată orașului revoluționar;
• editarea unui volum aniversar, util pentru evocarea perioadei revoluționare din Decembrie 1989 la Timișoara.

Cursul „Revoluția de la Timișoara din 1989” debutează în acest semestru al anului univ 2018-2019, și va avea un orar 
săptămânal de două ore, în intervalul orar 18:00–21:00, în sediul central al Universității de Vest din Timișoara (bd. 
Vasile Pârvan nr. 4) începând cu data de 13 martie 2019 și până în data 29 mai 2019. Înscrierea se poate face între 
25 februarie–7 martie, la secretariatele facultăților din UVT, orele urmând a fi programate din prima săptămână a lunii 
martie. Formularul de înscriere este disponibil și online pe site-ul universității (www.uvt.ro).

Pentru studenții UVT, cursul va avea statut de disciplină complementară facultativă, menită să formeze competențe 
transversale, iar promovarea acesteia va fi recompensată cu două credite de studii transferabile, suplimentare celor 
obligatorii, ce vor fi înscrise în suplimentul la diplomă eliberat la finalizarea studiilor.

Mai multe detalii despre conținutul acestui curs pot fi citite în fișa disciplinei, aici: https://dct.uvt.ro/DCT2018/
altediscipline/fișă_disciplină_Revoluție.pdf. 

Acest program aniversar al Revoluției de la Timișoara confirmă faptul că Universitatea de Vest din Timișoara are 
expertiza necesară pentru susținerea primului demers didactic și de cercetare despre Revoluție, o premieră națională, 
printr-o echipă de profesori care au publicat de-a lungul timpului cărți, studii, eseuri și interviuri despre această temă, 
oameni care vor fonda astfel o direcție de educație și cercetare la UVT, specializată în analiza modului cum a debutat 
istoria social-politică recentă a Timișoarei, prin Revoluția din 1989.

Născut în 1936 la Cernăuți, în Bucovina, Constantin Flondor este unul dintre cei mai importanți artiști români, fiind 
co-fondatorul grupurilor „Prolog”, „Sigma” și „111”, care au fost preocupate de experimente în domeniul artei și 
cercetărilor vizuale interdisciplinare (integrau în artă atât arhitectura și matematica, cât și bionica și cibernetica). 

Maestrul Flondor își desfășoară activitatea la Timișoara, fiind profesor consultant al Facultății de Arte și Design din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara. În perioada 1962 – 1991, domnia sa a fost profesor la Liceul de Arte Plastice 
din oraș, prezența sa având un impact considerabil asupra modernizării învățământului de artă al liceului. Din 1991 
până în 2002, a fost cadru didactic la Facultatea de Arte a UVT, al cărei decan a fost între 1996 – 1999.   

Cu un talent multidisciplinar, artistul abordează foarte multe limbaje precum instalație, performance, film, desen, 
pictură sau literatură. Valoarea patrimoniului reprezentat de arta maestrului Flondor a fost recunoscută recent de către 
Președintele României, E.S. dl. Klaus Iohannis, care i-a acordat pictorului timișorean înaltul Ordin Național „Pentru 
Merit” în grad de Cavaler.

Conferirea acestui Ordin pictorului Constantin Flondor s-a realizat în semn de „înaltă recunoaștere și apreciere pentru 
importanta și prestigioasa carieră pusă în slujba artelor plastice, pentru talentul și dăruirea prin care a promovat școala 
românească de pictură”.

Universitatea de Vest din Timișoara a fondat o direcție distinctă în educația superioară din domeniul artelor, beneficiind 
și de eforturile mastrului Flondor, care a fost și Decan al Facultății de Arte și Design între 1996-1999, simultan cu statutul 
de profesor invitat la Sommermalakademie Beratzhausen Germania. Recunoașterea importanței și valorii artistice a 
picturilor maestrului Flondor este o bucurie atât a Timișoarei, cât și a UVT.

Constantin Flondor – recunoaștere la cel mai înalt nivel

www.uvt.ro
https://dct.uvt.ro/DCT2018/altediscipline/fi%C8%99%C4%83_disciplin%C4%83_Revolu%C8%9Bie.pdf
https://dct.uvt.ro/DCT2018/altediscipline/fi%C8%99%C4%83_disciplin%C4%83_Revolu%C8%9Bie.pdf
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Racul Bihorean sau Austropotamobius bihariensis, în varianta științifică, este numele pe care „tatăl său”, Lucian 
Pârvulescu, i l-a ales. Crustaceul nu se mai găsește nicăieri în lume, fiind prezent doar în Vestul Munților Apuseni.

„Să găsești o nouă specie de rac e ca și cum ai găsi o nouă planetă în Sistemul nostru Solar” – spune glumind 
Lucian Pârvulescu după ce a așteptat un an și jumătate până când noua descoperire a fost confirmată de specialiștii 
internaționali. 

Conferențiar la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Lucian studiază 
racii din anul 2006, de atunci fiind implicat în mai multe proiecte care au vizat racii din România.

„Cu această ocazie am reușit să aflu cu exactitate locurile în care se află răspândiți racii din întreaga țară. Am mers mai 
departe cu cercetările și am inițiat colaborări cu oameni de știință din Germania, ocazie cu care mi s-a oferit posibilitatea 
să analizez pentru prima dată probe generice provenite de la racii din România. Așa am ajuns la un rezultat care ne-a 
luat prin surprindere până și pe noi – și anume că racii din Munții Apuseni sunt total diferiți din punct de vedere genetic 
față de toți ceilalți raci din Europa”, a spus conf. univ. dr. Lucian Pârvulescu.

În urma unui studiu complex, realizat împreună cu alți cercetători din România, Ungaria, Germania și America, a fost 
pusă la punct istoria racilor din Europa. Lucian Pârvulescu a decis să meargă mai departe și să caute argumente care 
să ateste faptul că racii din Apuseni sunt de fapt o nouă specie. „Am fost în teren, am luat la mână zeci de raci pe care 
i-am comparat atât pe ei între ei, dar și cu alți raci din Banat, toți considerați până în acest moment ca fiind aceeași 

o nouă specie de rac, descoperită de un cercetător al Uvt

să primească un statut legislativ atât în România, cât și în străinătate și, bineînțeles, să își găsească un loc printre speciile 
cu care această țară să se mândrească pentru că este al nostru”, a mai spus cercetătorul.

Până acum, în Europa se cunoșteau doar cinci specii de rac, dar odată cu descoperirea făcută de cercetătorul bănățean, 
numărul total de specii a crescut cu 20%.

specie – Racul de Ponoare Austropotamobius torrentium. 
O muncă de chinez bătrân care a însemnat căutarea 
diferențelor dintre racii din Apuseni și cei din Banat. 
Doar cu aceste dovezi se putea lua în considerare ipoteza 
ca racul din Apuseni să fie într-adevăr o altă specie”, a 
declarat conf. univ. dr. Lucian Pârvulescu.

Cercetările au culminat cu descoperirea unor diferențe 
semnificative și discrete ce nu pot fi observate la prima 
vedere. Toate aceste argumente au fost introduse într-o 
lucrare științifică pe care Lucian Pârvulescu a trimis-o 
specialiștilor pentru verificare și publicare la o revistă 
de specialitate din Germania. Noua specie de rac a fost 
validată după aproximativ un an și jumătate. Specia 
se află acum în Catalogul Internațional al Speciilor de 
Animale. 

„Este practic copilul meu de care trebuie să am grijă de 
acum încolo. Tot ce îmi doresc este să pot accesa fonduri 
de cercetare care să îmi permită un studiu mult mai 
aprofundat asupra acestei specii noi de rac, astfel încât 
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