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Universitatea din București propune candidaților la admiterea 2019
la licență, master și doctorat peste 7.600 de locuri bugetate
Cazare și acces gratuit în spațiul
Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” pentru candidații la admiterea 2019 la UniBuc

Universitatea din București pune la dispoziția absolvenților de liceu, licență și master, la admiterea din acest an, un număr
de peste 7.600 de locuri la buget.
Pentru programele de licență și master, concursul de admitere la facultățile Universității din București se desfășoară în
perioada 8–30 iulie 2019, iar data limită de afișare a rezultatelor este 30 iulie 2019. În schimb, pentru programele de
doctorat, perioada este cuprinsă între 2 și 20 septembrie 2019.
Este important de precizat faptul că fiecare facultate are propriul calendar, cuprins în perioada mai sus-menționată. Datele
pot fi consultate de toți cei interesați pe website-urile facultăților.
Pentru studiile universitare de licență, Universitatea din București propune un număr de 4.350 de locuri bugetate, în timp ce
pentru candidații la studii universitare de master, Universitatea din București propune un număr de 2.950 de locuri bugetate.
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Mai multe informații cu privire la numărul de locuri propus de fiecare facultate vor fi disponibile în cel mai scurt timp pe
site-ul admitere.unibuc.ro. De asemenea, pe website-ul dedicat admiterii la Universitatea din București pot fi consultate
şi informații detaliate referitoare la admiterea la programele de licență și master.

Universitatea din București a aderat la platforma
BACES – Brussels Academy for China and European Studies

Pentru cei care doresc să candideze la una dintre școlile doctorale, Universitatea din București propune un număr de 300
de locuri bugetate, dintre care 150 cu bursă.
Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea din București oferă cazare gratuită în căminul „Leu C”, în limita
locurilor disponibile, pentru 3 nopți. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administrația căminului, a legitimației
de concurs și a actului de identitate.
În plus, candidații la admiterea 2019 la Universitatea din București, beneficiază și de acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice
„Dimitrie Brândză”. De această facilitate se pot bucura alături de alte trei persoane. Grădina Botanică a Universității din
București poate fi vizitată în mod gratuit în perioada 8–30 iulie 2019, zilnic, în intervalul orar 08:00-20:00. Accesul se face
pe baza legitimației de participant la concursul de admitere la Universitatea din București.
Universitatea din București va comunica periodic informații cu privire la calendarul, numărul de locuri, precum și
situația înscrierilor. Toți cei interesați sunt invitați să urmărească pagina de Facebook a Universității din București,
fb.me/unibuc.ro, precum și website-urile UniBuc.ro, admitere.unibuc.ro și cele ale facultăților. Datele de contact
ale facultăților pot fi accesate aici.
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Miercuri, 24 aprilie 2019, Universitatea din București a aderat la platforma BACES – Brussels Academy for China and
European Studies. Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 9:00 în sala Constantin Stoicescu a Facultății de Drept
(str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36–46) în prezența reprezentanților mai multor instituții afiliate BACES.
Acordul de aderare a Universității din București la BACES a fost semnat de profesorul Mircea Dumitru, rectorul
Universității din București, și de prof. Jan Cornelis, prorector pentru internaționalizare în cadrul Brussels
Diplomatic Academy, organism care coordonează activitatea BACES. Totodată, la ceremonia de semnare au
participat profesoara Li Li, directorul chinez al Institutului Confucius din cadrul Universității din București,
profesoara Luminița Bălan, directorul român al Institutului Confucius din cadrul UB și conf. univ. dr. Sorin Costreie,
prorector al Universității din București.
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Anunțarea acordului a fost urmată de o conferință care a abordat două teme majore pentru rolurile asumate de știință
și mediul academic în societatea contemporană: raportul dintre open science și comunicarea științei și cel dintre știință,
mediul universitar și lumea modernă. În primul panel au susținut prelegeri prof. Jan Cornelis și prof. Marc Vanholsbeeck,
iar în al doilea au conferențiat prof. Mircea Dumitru, conf. Sorin Costreie și Bogdan Popovici, aceștia propunând diverse
abordări pentru temele anunțate și răspunzând, totodată, întrebărilor venite din partea publicului.
Programul complet al evenimentului este disponibil aici, iar mai multe informații despre platforma BACES pot fi
accesate aici.
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Peste 3.500 de participanți la cea de-a XXVII-a ediție a Crosului
Universității din București
Sâmbătă, 18 mai 2019, Universitatea din București a dat startul celei de-a XXVII-a ediții a Crosului UB. Devenit competiție
de tradiție, cel mai mare eveniment studențesc din țară adună, de la an la an, mai mulți participanți.
Dacă la prima ediție au alergat 300 de oameni, la ediția din 2019 crosul a reunit peste 3.500 de participanți, studenți ai
Universității din București și din alte centre universitare din întreaga țară, elevi, profesori, și pasionați de viața activă.
Participanții au alergat pe un traseu de 3.800 m, pe următorul traseu: Facultatea de Drept – Splaiul Independenței –
Șoseaua Cotroceni – Bulevardul Iuliu Maniu – Parcarea Cora Lujerului. Evenimentul a debutat la ora 10:00.
Categoriile la care s-au înscris participanții au fost copii (6–12 ani), adolescenți (12–18 ani), studenți, angajați ai
Universității din București, seniori (între 19–41 de ani), veterani (42 și peste 42 de ani), dar și angajați Cora Lujerului.
Ceremonia de înmânare a premiilor a avut loc la finalul crosului, în parcarea Cora Lujerului, pentru cele șase categorii
de participanți (copii, adolescenți, seniori, studenți UB, angajați UB și Cora, veterani). De asemenea, se vor acorda și
premii prin tombolă.
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Scriitoarea Ludmila Ulițkaia, Doctor Honoris Causa
al Universității din București

Universitatea din București a primit în rândul comunității sale academice pe unul dintre cei mai reputați scriitori și
militanți pentru drepturile omului la nivel internațional, Ludmila Ulițkaia.
Joi, 23 mai 2019, Universitatea din București a decernat distincția de Doctor Honoris Causa scriitoarei Ludmila Ulițkaia,
unul dintre cei mai publicați autori ruși, pentru întreaga sa activitate literară și pentru contribuția incontestabilă
la literatura universală contemporană, dar și pentru fermitatea cu care militează pentru respectarea drepturilor
omului.
Ludmila Ulițkaia este unul dintre cei mai importanți scriitori ruși contemporani, dar și traducător din limba mongolă
și scenarist. Operele ei au fost traduse în peste 30 de limbi. Prin romanele, proza scurtă și prin piesele sale de
teatru, prin premiile obținute până în prezent, prin luările de poziție pe care le are în domeniul apărării drepturilor
omului, Ludmila Ulițkaia este o personalitate literară și culturală recunoscută internațional. Mărturie stau cronicile
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și recenziile romanelor sale apărute în peste 30 de țări, precum și multiplele evenimente culturale și științifice
organizate de instituții și foruri naționale și internaționale, unde a fost invitată de onoare.
De la debutul cu volumul de povestiri Rude sărmane, apărut mai întâi în Franța, apoi în Rusia, în anul 1993, au urmat
numeroase publicații în țară, răsplătite cu o serie de premii naționale și internaționale. Remarcăm astfel volumele
de povestiri Fetițele, Oamenii țarului nostru, Gunoiul sfânt, Darul necreat și romanele Sonecika, Medeea și copiii ei,
Înmormântare veselă, Cazul Kukoțki, Al dumneavoastră sincer, Șurik, Daniel Stein, traducător, Imago, Scara lui Iakov,
principalele opere care au consacrat-o pe Ludmila Ulițkaia ca scriitoare.
Majoritatea romanelor Ludmilei Ulițkaia sunt scrise în maniera unui realism sui-generis, care favorizează teme calde
și familiare, dar extrem de profunde, inspirate din viața unor oameni mărunți, proiectați pe fundalul Istoriei. Astfel,
romanele ei acoperă un spectru istoric larg, de la tema evreității până la perioada Marii Terori staliniste.
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Prin abordarea unor teme mai puțin conforme în literatură, Ludmila Ulițkaia și-a asumat mai multe roluri. O temă predilectă
este cea feminină, prezentă, de exemplu, în romanele Minciunile femeilor, Medeea și copiii ei, Al dumneavoastră sincer,
Șurik. Tot la modul nonconformist, și chiar neîntâlnit înainte în literatura rusă, autoarea a mizat mult pe interculturalitate,
pe amestecul de culturi, civilizații și religii pe care le împărtășesc personajele sale, trăind într-o perfectă armonie, în care
fiecare îi respectă celuilalt alegerile, ca în Înmormântarea veselă, Medeea și copiii ei, Daniel Stein, traducător...
Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa scriitoarei Ludmila Ulițkaia, Universitatea din București onorează o
personalitate prestigioasă a comunității literare internaționale, o personalitate care și-a pus amprenta în mod decisiv
asupra literaturii universale contemporane.
Evenimentul a avut loc începând cu ora 11:00, în sala „Constantin Stoicescu” a Palatului Facultății de Drept (Bvd. Mihail
Kogălniceanu, nr. 36–46).
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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
DIN CLUJ-NAPOCA
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Campanii marca UBB în comunitate

Universitatea Babeș-Bolyai încearcă să fie o prezență constantă și semnificativă în comunitatea din care face parte,
iar inițiativele noastre se răsfrâng asupra tuturor actorilor sociali, în încercarea de a contribui la formarea unei
societăți sănătoase.

Formăm campioni, o campanie destinată copiilor
Campionii Universității Babeș-Bolyai se implică în formarea tinerelor generații și îi învață pe copiii din școlile clujene ce
înseamnă spiritul de campion, cum se atinge performanța, dar mai ales importanța mișcării sportive.
Prima dintre cei care vor ajunge în școli în cadrul campaniei „Formăm campioni”, inițiată de Direcția Comunicare și PR
a Universității Babeș-Bolyai, este Raluca Haidu, medaliată cu aur la Campionatele Europene de Gimnastică din 2012.
Raluca a fost prezentă marți, 21 mai 2019, la Școala Gimnazială Ion Creangă, în fața elevilor, cărora le-a spus povestea
medaliilor de la gimnastică, le-a arătat câteva dintre
exercițiile care i-au adus aurul european și pe care i-a
îndemnat să facă sport.
„UBB este o universitate dinamică, o universitate
implicată în viața comunității din care face parte.
Această campanie reprezintă unul dintre modurile prin
care încercăm să creștem sănătos generațiile care sunt
acum în primii ani de școală. E o campanie pe care am
început-o în Școala Gimnazială Ion Creangă, dar pe
care vrem să o ducem în cât mai multe școli. Copiii au
nevoie de modele reale, nu doar de cele pe care le văd
la televizor. Noi avem campionii care le pot fi modele
și încercăm să îi aducem mai aproape de ei”, afirmă
inițiatorii campaniei.
La rândul său Alexandru Jac, profesor de sport la Școala
Gimnazială Ion Creangă, consideră că ,,întâlnirea cu
modele reale este extrem de importantă pentru copii.
Trăim într-o societate plină de alte tentații și este
datoria noastră să îi îndreptăm pe copii înspre sport.
Este mai greu decât să-i lăsăm în fața televizorului, dar
e un efort care merită 100%”.
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Raluca Haidu s-a născut în 20 noiembrie 1994, la Petroșani, iar viața ei s-a învârtit mereu în jurul sportului. La 5 ani
a intrat pentru prima oară în sala de gimnastică de la Deva, iar câțiva ani mai târziu, în 2012, era medaliată cu aur la
Campionatele Europene de la Bruxelles, alături de Sandra Izbașa, Cătălina Ponor, Larisa Iordache și Diana Bulimar. Era
deja dublă medaliată cu bronz la Campionatele Europene de Gimnastică din 2010 (bârnă și echipe) și medaliată cu
bronz la etapa de Cupă Mondială de la Glasgow, din 2011 (individual compus). Raluca făcuse parte și din echipa care a
reprezentat România la Campionatele Mondiale de la Rotterdam, din 2010, ea clasându-se pe locul 4 cu echipa și pe 9
la individual.
A ajuns la Universitatea Babeș-Bolyai în anul 2012, an în care cucerea aurul cu echipa la Campionatele Europene de
Gimnastică de la Bruxelles. Între timp, a terminat primii trei ani de facultate, însă a rămas să studieze la Facultatea de
Educație Fizică și Sport.
www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria
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Peste 500 de donatori în campania „Donăm împreună, UBB dă startul!”
Peste 500 de clujeni s-au prezentat pentru a dona sânge în cadrul celei de-a șaptea ediții a campaniei „Donăm împreună,
UBB dă startul!”, inițiată de Direcția Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

În cadrul primelor șapte ediții ale campaniei organizate de UBB au donat aproape 3000 de persoane, sângele unui
donator putând salva trei vieți.

Campania inițiată de UBB s-a desfășurat în perioada 13–17 mai 2019 la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj
(str. Nicolae Bălcescu nr. 18) și a fost precedată de o amplă campanie de informare în cadrul căreia studenții voluntari
ai Universității Babeș-Bolyai au informat peste 10.000 de clujeni cu privire la fenomenul donării, la beneficiile acestei
acțiuni și la nevoia acută de sânge cu care se confruntă spitalele românești.

Printre partenerii care s-au alăturat inițiativei UBB se numără: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, FC
Universitatea Cluj, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizația Studenților
din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB).

Campania de informare a mobilizat aproape 100 de studenți voluntari din cadrul Facultății de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării și s-a desfășurat timp de o săptămână în toate cele 21 de facultăți ale UBB, dar și în
mai multe zone ale Clujului, studenții noștri fiind prezenți atât la Cora, cât și la Cluj Arena.
„UBB va continua această campanie atât prin evenimente de informare, cât și prin acțiuni de donare de sânge,
întrucât dorința noastră cea mai mare este aceea ca inițiativa noastră să genereze un comportament constant în
sensul donării de sânge. Ne dorim ca oamenii să realizeze cât de importantă este donarea periodică, atât pentru ei,
cât și pentru cei ale căror vieți depind de sângele donat”, afirmă inițiatorii campaniei.
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Campania a fost realizată cu sprijinul Marty Restaurants, al CORA România și al Exclusiv Catering&Events.

Număr record de vizitatori la Noaptea Muzeelor UBB
Peste 20.000 de clujeni au trecut într-o singură noapte pragul muzeelor Universității Babeș-Bolyai în cadrul acțiunii
Noaptea Muzeelor.

www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria

www.universitaria.ase.ro

23

Cele șase muzee ale UBB, Muzeul de Istorie al Universității, Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Paleontologie și
Stratigrafie, Muzeul Memorial David Prodan, Muzeul de Zoologie și Vivariul, au fost deschise publicului în noaptea de
18/19 mai 2019, oferindu-le celor care nu au posibilitatea de a se încadra în programul obișnuit ocazia de a le vizita.
Muzeele Universității Babeș-Bolyai oferă publicului clujean exponate de mare valoare și piese unice în România.
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Rezultate remarcabile ale studenților UBB la
Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare
Patru studenți ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeş-Bolyai au
participat, în perioada 10–14 mai 2019, la cea de-a XIV-a ediție a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare,
desfășurată la Predeal și Arad.
Universitatea Babeș-Bolyai a fost reprezentată de Ștefania Baluță (specializarea Finanțe și Bănci), Ioana Dan
(specializarea Marketing), Corina Dorobanțu (specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor) și Paula
Ibănescu (specializarea Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii).
În urma participării la faza națională, studenții Universității Babeș-Bolyai au obținut trei premii: Premiul Special: Paula
Ibănescu, pentru lucrarea „Impactul imaginii urbane asupra identificării și loialității locuitorilor în raport cu orașul de
reședință. Studiu de caz: municipiul Cluj-Napoca” (coordonator: conf. univ. dr. Ovidiu I. Moisescu), Premiul pentru
Complexitate: Ștefania Baluță, pentru lucrarea „Grupurile bancare transfrontaliere din Europa: stabilitatea financiară
și riscul individual” (coordonator: conf. univ. dr. Simona Nistor), precum și Premiul pentru Originalitate: Ioana Dan,
pentru lucrarea „Influența materialismului și narcisismului asupra comportamentul de distribuire a informațiilor online
în rândul generațiilor Y și Z” (coordonator: conf. univ. dr. Ovidiu I. Moisescu).

La faza națională au fost înscrise în competiție peste 80 de lucrări elaborate de studenți ai programelor de studii de
licență și masterat ale facultăților cu profil economic de la universități din întreaga țară.
Rezultatele obținute de studenții universității clujene confirmă poziția UBB de lider al sectorului educațional universitar
din România în ramura Științelor Economice.

Cercetătorii UBB au fost premiați de Academia Maghiară de Științe
Academia Maghiară de Științe a premiat în data de 6 mai 2019, în cadrul unei ceremonii organizate la Budapesta,
performanțele științifice deosebite ale cercetătorilor Universității Babeș-Bolyai și a acordat o serie de distincții unor
membri ai comunității academice a UBB.
Pozsony Ferenc, membru extern al Academiei Maghiare de Științe și profesor universitar la Departamentul de Etnografie
și Antropologie Maghiară din cadrul Facultății de Litere a UBB, a fost distins cu Premiul „Arany János” al Academiei
Maghiare de Științe. De asemenea, prof. Péntek János, tot membru extern al Academiei Maghiare de Științe, cadru
didactic pensionat al Facultății de Litere a UBB, a fost distins cu Premiul Academiei Maghiare de Științe, în vreme ce
Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna, cercetător în cadrul Facultății de Fizică, Departamentul de Fizică al Liniei Maghiare, a
fost distinsă cu premiul de excelență QP.

Soós Anna
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Prof. univ. dr. Marian Preda – Professor Honoris Causa al UBB
Comunitatea UBB este, din luna mai 2019, mai bogată după acordarea titlului Professor Honoris Causa domnului
prof. univ. dr. Marian Preda, profesor de sociologie și președintele Senatului Universității din București.
Titlul i-a fost acordat în urma propunerii formulate de reprezentanții Facultății de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării pentru contribuția majoră la dezvoltarea domeniului științelor sociale, cu precădere a științelor politice,
administrative și ale comunicării, pentru menținerea, susținerea și promovarea excelenței academice, precum și pentru
implicarea socială activă și consistentă.

În data de 7 mai 2019, matematicianul Soós Anna, conferențiar universitar, prorector al Universității Babeș-Bolyai
responsabil de Linia Maghiară și curriculum, a primit medalia „Arany János”, distincție acordată de Academia Maghiară
de Științe pentru rezultatele obținute în domeniul coordonării învățământului superior și al organizării vieții științifice
publice, în timp ce economistul Szász Levente, profesor universitar și prodecan al Facultății de Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor, a primit Premiul „Arany János” pentru tineri cercetători.
În cadrul adunării generale a Academiei, care a avut loc în aceeași zi, patru profesori ai Universității Babeș-Bolyai au
fost aleși membri externi ai Academiei Maghiare de Științe: Gábor Csilla, istoric literar, Nagy László, fizician, Pál Judit,
istoric, respectiv Vincze Mária, economist.
Toate acestea reprezintă o recunoaștere în plan internațional a activităților didactice și de cercetare desfășurate la UBB.
Sursă poze: https://kab.ro
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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Săptămâna Internațională în ASE 2019

Evenimentul „Săptămâna Internațională în ASE” aflat la a patra ediție, a presupus organizarea și desfășurarea
în perioada 6–10 mai 2019 a unui număr de 13 conferințe, dezbateri, ateliere de lucru, întâlniri oficiale şi seri
culturale, la care au participat invitați din mediul academic, diplomatic și economic românesc și internațional,
care au interacționat cu membrii comunităţii universitare a ASE (cadre didactice și studenți români și străni).
Astfel, seria activităților întreprinse de către Direcţia Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice
din Bucureşti a debutat pe 6 mai, cu conferința intitulată „Les Défis de la Construction Européenne au XXIème
siècle” susținută de către prof. univ. dr. André Cabanis, de la Université Toulouse 1 – Capitole, Doctor Honoris
Causa al ASE. Prelegerea, ce s-a bucurat de interesul a numeroși studenți și cadre didactice din cadrul ASE, a
trecut în revistă principalele provocări pe care Uniunea Europeană le-a avut și le va avea în secolul XXI, prefațând
astfel sărbătorirea Zilei Europei și chemând la reflecție cu privire la viitorul Uniunii Europene. Tot în data de 6 mai,
ASE a primit vizita E.S. Dna Raja Jhinaoui Ben Ali, noul Amabasador al Republicii Tunisia la București, prilej cu

Foto: Săptămâna Internațională în ASE 2019

care Excelența Sa a susținut o prelegere extrem de interesantă pentru studenții Masteratului de Diplomație
Economică Internațională din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale.
Seria manifestărilor organizate în parteneriat cu misiuni diplomatice acreditate la București a continut în ziua
de 7 mai, când ASE a primit vizita E.S. Dl. Annayev Annamammet, Ambasador al Republicii Turkmenistan în
România. După o întâlnire cu Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Dl. Ambasador Annamammet a
participat la dezbaterea din cadrul Mesei Rotunde pe tema provocărilor economice actuale și a perspectivelor
de dezvoltare în regiunea Mării Caspice, fiind evidențiată cu precădere experiența turkmenă. O surpriză plăcută
a fost participarea la dezbatere a studenților turkmeni ce urmează cursurile ASE, la nivel de studii de licență,
masterat și doctorat.
Ziua de 7 mai a reprezentat totodată un prilej de a primi în ASE vizita a trei profesori de la Lebanese International
University din Beirut, Liban, în cadrul cooperării Erasmus deja existente, în acest context fiind organizată o
dezbatere axată atât pe descoperirea Libanului din perspectivă culturală, economică și socială, cât și pe
inventarierea oportunităților de cooperare și realizarea de mobilități între ASE și LIU.
O prelegere captivantă a oferit studenților și cadrelor didactice din ASE și E.S. Dl. Salah Eldin Abdel Sadek Ahmed,
Ambasador al Republicii Arabe Egipt în România și Republica Moldova, care, în ziua de 9 mai, a participat la masa
rotundă care a avut drept scop să faciliteze participanților descoperirea Egiptului din perspectivă culturală,
economică și socială.
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Tot cu prilejul Săptămânii internaționale, prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector ASE responsabil cu relaţiile
internaţionale, s-a întâlnit cu cei 30 de studenți și cei 3 profesori de la Indiana University – Kelley School of Business,
SUA, aflați pentru un stagiu de formare de şase săptămâni în România, în cadrul partenariatului dintre
ASE – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Kelley School of Business.
O activitate intensă și cu rezultate în cadrul „Săptămânii internaționale în ASE” au avut Centrele Culturale din
cadrul ASE, reprezentanții acestora organizând dezbateri, mese rotunde și activități socio-culturale. Astfel,
Centre de Réussite Universitaire a organizat masa rotundă cu tema „Belles découvertes: Khaled Ziani – poésie et
expérience estudiantine en partage”, Seara Cinematografului Francofon „Ciné-débat: Je vous trouve très beau”
și reuniunea cursanților și absolvenților anului pregătitor de limba română „Une après-midi pour booster votre
réussite universitaire en Roumanie” – un bun prilej pentru a discuta despre oportunitățile de continuare a studiilor
și de angajare în România, în domeniile economie, medicină, inginerie etc. Centrul Cultural Rus a organizat
reuniunea intitulată „Ania Matrioșka și Centrul Cultural Rus”, ce a avut drept obiectiv prezentarea activităților
Centrului, prezentarea experiențelor studenților și cadrelor didactice în România și Federația Rusă, prezentarea
„Sankt-Petersburg văzut de Sonia Ignatieva”, precum și vizionarea filmului de referință al Cinematografiei Ruse –
„Anna Karenina”. Centrul de Studii Americane a organizat un workshop cu tema „Career guidance – go-to tools
for getting started and making progress in your future career”, iar Centrul de Studii Japoneze l-a avut invitat pe
domnul Keisuke Mizuno, Director General al Organizației Japoneze pentru Comerț Exterior JETRO România, care
a susținut o prezentare intitulată „Romania – Japan Business Development through JETROʾs Support”.
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De menționat și faptul că în data de 10 mai, sub
auspiciile „Săptămânii Internaționale în ASE”, a fost
organizat worshopul având ca temă „Educația privind
Standardizarea”, eveniment organizat în cooperare
cu DG GROW (Direcția Generală pentru Piața Internă,
Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) din cadrul
Comisiei Europene și Asociația de Standardizare din
România – ASRO.
„Săptămâna internațională în ASE” reprezintă doar
una dintre ocaziile oferite de Academia de Studii
Economice din București studenților săi români și
străini de a se informa despre tendințele din mediul
educațional, diplomatic și de afaceri internațional,
de a interacționa direct cu reprezentanți din aceste
domenii și de a face schimb de idei, opinii și bune
practici, în vederea unei dezvoltări profesionale și
personale care să le asigure o carieră de succes.
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Extinderea colaborării dintre ASE şi
Kelley School of Business - Indiana University
Colaborarea dintre Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Contabilitate şi Informatică de
Gestiune (CIG) şi Indiana University (SUA), prin Kelley School of Business, a început în anul 2015, atunci când s-a semnat
un acord de parteneriat care vizează încurajarea vizitelor reciproce ale cadrelor didactice şi studenţilor celor doi parteneri.
În cadrul acestui acord, anual un grup de studenţi de la programul de masterat 3/2 MBA de la Indiana University vin în
România pentru efectuarea unui stagiu de practică de câteva săptămâni în companii din Bucureşti. În acest an, 19 studenţi
au efectuat asemenea stagii în opt firme partenere ale ASE. Studenţii au vizitat Ambasada SUA la Bucureşti, unde au fost
primiţi de E.S. Dl. Hans Klemm, Ambasador, absolvent al Indiana University.

Foto: Întâlniri la ASE cu studenții de la Kelley School of Business, Indiana University

De asemenea, 23 de studenţi înscrişi la programul de licenţă al Kelley School of Business au vizitat ASE pe 8 mai 2019,
în cadrul „Săptămânii internaţionale”. Facultatea CIG (prin coordonator prof. univ. dr. Cătălin Albu) a organizat un
eveniment comun cu un grup similar de studenţi ai ASE şi cu invitaţi din mediul socio-economic, intitulat „The role of
accounting information in doing business in Romania – an international perspective”. Studenţii de la ASE au apreciat
interacţiunea cu studenţii americani, dezvoltând competenţe de comunicare şi lucru în echipă. În cadrul întâlnirii,
studenţii celor două universităţi au rezolvat studii de caz legate de remunerarea personalului în cadrul unor firme de
contabilitate şi consultanţă şi, respectiv, problematica energiei regenerabile şi provocările oraşelor sustenabile. Vizita a
făcut parte dintr-o incursiune culturală şi de afaceri a studenţilor americani în mediul din ţara noastră, aceştia devenind
mai conştienţi de provocările mediului de afaceri din România, dar şi dobândind competenţe aplicate de gestiune de
afaceri într-un mediu diferit de cel american.
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Academia de Studii Economice din București
implicată în promovarea turismului românesc
Anul acesta a fost încheiat şi un acord Erasmus+ între cele două universităţi, pentru a susţine intensificarea relaţiilor
de colaborare. În vederea identificării de noi oportunităţi de colaborare între cele două universităţi, Decanul Kelley
School of Business, prof. Idalene Kesner, împreună cu doi prodecani, prof. Laureen Maines (responsabilă cu cercetarea
şi cadrele didactice) şi prof. Ash Soni (responsabil cu programele de studiu) au vizitat ASE şi Facultatea CIG în perioada
22–24 mai 2019. În cadrul întâlnirii au fost abordate tematici diverse, precum: cerinţele de acreditare internaţională
ale AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business, posibilitatea propunerii unor programe de studii
comune şi realităţile mediilor academic şi de afaceri american şi românesc.
A consemnat,
Prof. univ. dr. Cătălin Albu
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gesiune

Academia de Studii Economice din București, prin activitatea de cercetare întreprinsă de membrii comunității
academice, sprijină fundamentarea strategiilor de promovare a turismului românesc adoptate de autorități locale. Spre
exemplu, ASE s-a implicat în dezvoltarea și promovarea obiectivelor turistice ale județului Dâmbovița, prin intermediul
proiectului „Promovarea potențialului turistic al județului Dâmbovița”, finanțat prin Programul Operațional Regional
2007-2013, derulat în parteneriat de Consiliul Județean Dâmbovița și Academia de Studii Economice din București.
Recent, în data de 14 mai a.c., reprezentanți ai ASE și ai Consiliului Județean Dâmbovița (CJD) s-au reunit la ASE pentru a analiza
posibilitățile de colaborare, în vederea elaborării în parteneriat a unei strategii de dezvoltare turistică a județului Dâmbovița.
În cadrul acestei întâlniri, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a precizat că CJD este singurul consiliu județean din țară și
a treia instituție publică la nivel național, după Ministerul Economiei și Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care apelează
la sprijinul specialiștilor în vederea realizării de studii pentru proiectele finanțate din fonduri guvernamentale sau europene.
În perioada următoare, Consiliul Județean Dâmbovița va stabili etapele necesare derulării acestui parteneriat, pentru
elaborarea unei strategii la nivel județean, care să urmărească dezvoltarea zonei montane a județului Dâmbovița și
a altor obiective de interes pentru potențialii turiști. Totodată, autoritățile județene intenționează ca în baza acestei
colaborări să se realizeze activități de cercetare și studiere a profilului turistului ce vizitează județul Dâmbovița, pentru
a putea găsi cele mai bune căi de atragere a acestuia și a răspunde tuturor exigențelor sale.
La întrunirea din 14 mai a.c. au participat din partea ASE: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Rodica Pamfilie,
Decanul Facultății de Business și Turism, prof. univ. dr. Delia Popescu, Director al Departamentului Turism și Geografie,
prof. univ. dr. Gabriela Țigu, director al proiectului „Promovarea potențialului turistic al județului Dâmbovița” ș.a.
Din partea Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), au participat: Alexandru Oprea, Președinte CJD, Alin Manole,
Vice-președinte CJD, Mădălina Breazu, șef Serviciu Pregătire și Monitorizare Proiecte cu Finanțare Externă, Vasile Dinu,
Directorul General al Direcţiei Generale Infrastructură Locală, Teodor Bâte, arhitect-șef al județului și Ovidiu Cârstina,
Directorul Complexului Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște.
Foto: Întâlnire în ASE pe teme de promovare a turismului românesc
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Rezultate remarcabile ale studenților UAIC la Innovation Labs 2019

O echipă formată din doi studenți și un absolvent ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut premiul „Best
Pitch” la Innovation Labs 2019, programul de mentorat și dezvoltare pentru tinerii pasionați de tehnologii creative și
antreprenoriat.
Robert Onesim și Vlad-Ioan Lupoaie, masteranzi la Facultatea de Informatică, împreună cu Andrei Pricop, absolvent
al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, au făcut parte din echipa „NotThisTimePal”, care a participat
la ediția 2019 a competiției Innovation Labs. Premiul „Best Pitch” a fost acordat ca urmare a prezentării pe care au
susținut-o la evenimentul Demo Day, care a avut loc luni, 20 mai 2019, la Teatrul Național București. Robert Onesim și
Andrei Pricop au câștigat același premiu și la ediția 2018 a competiției, cu echipa „Drink’mon”.
Echipa „NotThisTimePal” a dezvoltat o extensie a browser-ului Chrome care permite utilizatorilor să identifice cel mai
bun preț pentru produsele pe care le caută. Astfel, printr-un singur click pe imaginea unui produs, cumpărătorii pot
avea acces la cele mai avantajoase oferte comerciale.
În martie 2019, peste 480 de tineri s-au înscris în cele patru Hackathoane Innovation Labs desfășurate la nivel național,
propunând peste 160 de idei de produse digitale. În Hackathoane au intrat 111 echipe, dezvoltându-și ideile în
prototipuri cu ajutorul mentorilor, pe parcursul a 24 de ore de foc. Cele mai convingătoare 70 de echipe au trecut în a
doua etapă a programului Innovation Labs – perioada de mentorat și dezvoltare a prototipului inițial, evoluând spre un
produs care să combine excelența tehnică cu orientarea către nevoile reale ale utilizatorilor. Timp de trei luni, până la
Demo Day, echipele au participat săptămânal la workshopuri și întâlniri cu mentorii, specialiști în domeniul tehnologiei
și antreprenori de top, lucrând la dezvoltarea și rafinarea soluțiilor propuse. Dintre cele 70 de echipe care au fost
selectate în programul de mentorat de trei luni, în martie 2019, doar 18 s-au numărat printre finalistele care au urcat
pe scenă la Demo Day 2019.

Studentă a UAIC, premiată la finala națională a concursului FameLab 2019

Mălina Strugaru, studentă în anul I la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, a obținut locul al II-lea la faza națională a concursului „FameLab
2019″, una dintre cele mai importante competiţii internaţionale de comunicare a
ştiinţei.
În finala națională a concursului, care a avut loc la București, pe 20 mai 2019,
reprezentanta UAIC a abordat, într-o manieră originală și accesibilă publicului larg,
o temă complexă privind procesele neliniare și de autoorganizare.
La această etapă a concursului au mai participat studenți și cercetători de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara,
Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea de Medicină, Farmacie,
Știință și Tehnologie din Târgu-Mureș.
Aflată la a XI-a ediție în România, competiția este organizată de British Council, în asociere cu Cheltenham Science
Festival din Marea Britanie, în peste 30 de țări din întreaga lume.
Concursul FameLab se adresează tinerilor care doresc să își exprime pasiunea pentru ştiinţă şi tehnologie şi, în același
timp, să își dezvolte abilităţile de comunicare.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este
una dintre cele 10 instituții de învățământ superior
din România partenere în proiectul Innovation Labs,
alături de Universitatea din București, Universitatea
Politehnica din București, Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj -Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea Politehnica Timişoara și Universitatea de
Vest din Timişoara.

42

Învățământ și cercetare de performanță!

www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria

www.universitaria.ase.ro

43

Reuniunea Comunității Alumni UAIC.
Nou start în relația cu absolvenții Universității

Peste 200 de foști studenți au revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, la Reuniunea bianuală a
Comunității Alumni UAIC, eveniment menit să pună bazele relației dintre instituție și absolvenții săi.
În cadrul primei întâlniri dedicate Comunității Alumni UAIC, ce s-a desfășurat joi, 9 mai, în Aula Magna „Mihai Eminescu”,
s-au prezentat câteva dintre inițiativele în care această comunitate va fi implicată: activități de mentorat pentru studenți,
colaborare în cadrul studiilor de cercetare, dezvoltarea unui fond privat de burse, organizarea de întâlniri bianuale etc.
Absolvenții au fost întâmpinați de prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate
cu mediul economic şi sectorul public și de Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU, Prorector pentru strategie, dezvoltare
instituţională şi managementul calităţii. „Dumneavoastră, ca absolvenți, nu ați plecat din universitate doar cu niște
cunoștințe și o diplomă, ci ați luat cu dumneavoastră o parte din sufletul universității, din sistemul de valori, din spiritul
universității și acesta vă însoțește, fie că sunteți în România sau în afara țării, fie că sunteți bucuroși sau uneori mai
triști”, a menționat Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI.
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU i-a asigurat pe absolvenți că „Tot timpul veți fi primiți cu drag aici. Chiar dacă noi, conducerea,
suntem trecători, instituția în care suntem acum rămâne și trebuie să rămână, pentru că noi suntem cei care o construim,
permanent, o facem să fie mai puternică, mai frumoasă și mai interesantă.”
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Evenimentul a inclus și un concert al Coralei „Universitas”, coordonată de Gabriela ENĂȘESCU și dirijată de pr. lect. univ.
dr. Gabriel NASTASĂ, prezentări ale unor departamente ale Universității, alocuțiuni din partea unor alumni remarcabili
ai UAIC, dar și o sesiune de networking, la finalul evenimentului.
Șerban VORNICU, coordonatorul Biroului Alumni și inserție pe piața muncii a prezentat viziunea relației Universității
„Alexandru Ioan Cuza” cu absolvenții, organizată pe patru componente principale:
Alumni Education – conectarea absolvenților, ca mentori, cu actualii studenți ai universității și implicarea acestora în
programe educaționale, ca speakeri la evenimente sau ca traineri, prin livrarea unor workshop-uri specializate ori de
pregătire pentru realitatea din piața muncii;
Alumni Campus – activități și proiecte de îmbunătățire a actului educațional prin renovarea unor săli de seminar,
laboratoare sau amfiteatre, sau prin propunerea unor noi concepte de spații dedicate studenților, precum și prin
activități de fundraising, în special destinate instituirii unui fond privat de burse pentru studenții Universității;
Alumni Research – realizarea de studii, pentru sondarea așteptărilor pe care studenții noștri le au de la angajatori și viceversa,
astfel încât Universitatea să poată asigura un echilibru cât mai bun între cerințele pieței muncii și formarea studenților;
Alumni Community – crearea de contexte de interacțiune între absolvenți, centre sau grupuri de discuții alumni în
cadrul fiecărei facultăți.

Diana CHIHAIA, coordonatoarea Serviciului pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni, a prezentat
pe scurt departamentul și tipurile de proiecte inițiate și dezvoltate de echipă. Totodată, s-a pus accent pe activitățile care implică
și absolvenți ai Universității, între care „La ceai cu un profesionist” – o întâlnire non-formală între actuali studenți și absolvenți ai
Universității sau Caravana UAIC – un proiect de promovare a ofertei academice a UAIC și de consiliere a elevilor de liceu.

Tot în cadrul evenimentului, a fost anunțat faptul că începând din acest an, cei care vor absolvi Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași vor primi o diplomă care le conferă statutul de alumnus, respectiv alumna, în cadrul Ceremoniilor de
absolvire organizate de Fundația „ALUMNI – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”.

Evenimentul a continuat cu scurte intervenții din partea unor absolvenți de seamă ai Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, care au contribuit prin intermediul companiilor pe care le reprezintă la dezvoltarea profesională a studenților
și la promovarea spiritului Universității. Au luat cuvântul: Anca Doina HREAMĂTĂ – Director Grup Retail, BCR; Adriana
HUȚANU – Director Management Vânzări, BRD; Bogdan BABICI – Director Regional, Raiffeisen Bank; Alexandra STROEA –
Marketer Proiecte Educaționale, IULIUS; Dan ZAHARIA – fondator al spațiului de coworking Fab Lab Iași.

„Prin acest gest simbolic, marcăm faptul că absolvenții noștri devin parte a unei comunități, că pot să revină ori de câte
ori au nevoie sau ori de câte ori doresc să colaboreze cu Universitatea”, a declarat Șerban Vornicu.

Întâlnirea a fost organizată de Biroul Alumni și inserție pe piața muncii, din cadrul Serviciului pentru Studenți, Orientare
în Carieră și Inserție Profesională și Alumni, cu sprijinul întregii comunități academice.
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EUROINVENT 2019: Patru medalii de aur, patru de argint și diplome de
excelență pentru cărți publicate de Editura UAIC

• Studii şi cercetări în geoştiinţe. Vol. 2, coordonat de Constantin Rusu și Dumitru Bulgariu;
• Terapia simultană a durerilor mentale şi fizice, coordonat de Bogdan-Alexandru Hagiu;
Diplome de Excelență:
• Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi. Ediția a II-a revizuită și adăugită, de Carol Iancu;

80 de cărți publicate la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au fost premiate la cea de a XI-a ediție
a „Salonului de carte tehnico-științifică, artistică și literară” asociat Expoziției Europene a Creativității și Inovării
EUROINVENT 2019.
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 16–18 mai, la Palatul Culturii din Iași, sub Înaltul Patronaj al Ministerului
Cercetării și Inovării, cu sprijinul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”
și al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași.
Astfel, vineri, 17 mai 2018, în cadrul festivitatății de premiere de la Palatul Culturii, Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași a primit din partea juriului „Salonului de carte tehnico-științifică, artistică și literară”, condus de prof.univ.
dr. Constantin Luca, patru medalii de aur, patru de argint și diplome de excelență pentru cărțile publicate.
Medalii de Aur:
• Restituiri etnologice, de Petru Caraman, ediție îngrijită
de Ion H. Ciubotaru;
• GIS (Geographic Information System), fotogrametrie
și geofizică în arheologie Investigații non-invazive în
așezări Cucuteni din România, de Andrei Asăndulesei;

• Alexandre Safran and the Jews of Romania during the installation of the communist regime. Newly discovered
documents from the American and British diplomatic archives (1944–1948), de Carol Iancu;
• Riscuri bancare și stabilitate financiară. Rolul guvernanței și al reglementărilor, de Alin Andrieș, Florentina Melnic,
Ioana Pleșcău și Nicu Sprincean;
• Competition, Risk Taking and Financial Stability in Banking – A Literature Survey, de Bogdan Căpraru, ConstantinMarius Apostoaie, Sabina Andreea Cazan, Nicoleta-Livia Pintilie și Paula Andreea Terinte;
• Managementul furiei pentru (pre)adolescenți. Program psihoeducativ de grup, de Cătălin Luca și Gheorghe Pascaru;
• Germania și neutralitatea României (1914–1916). Studii istorice, de Claudiu-Lucian Topor;
• Fitonimie biblică românească, de Anuța-Rodica Ardelean;
• Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700–1831), de Sorin Grigoruță;
• Literatura din exil, de Briscan Zara;
• Aplicarea kinetoprofilaxiei la femeia însărcinată, de Papp Enikő Gabriela;

• Monografia orașului Târgu Frumos, de Dumitru
Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț
Minea (autori), Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel
Stănescu (colaboratori);
• Implicarea ceramicilor în potabilizarea apelor subterane
şi de suprafaţă, de Ion Sandu (coordonator), MonicaAnca Crețu, Ioan Gabriel Sandu, Viorica Vasilache,
Andrei Victor Sandu, Galina Marusic;
Medalii de Argint:
• Basme fantastice din Moldova, de Ion H. Ciubotaru și
Silvia Ciubotaru;
• Mărturii scrise şi reprezentări plastice în spaţiul getodacic (secolele IV a.Chr. – IVp. Chr.), vol. 1, de Silviu
Sanie;
• Sisteme depoziționale costiere din Sarmațianul de pe
Platforma Moldovenească, de Bogdan Gabriel Răţoi;
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• 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național,
coordonat de Aurora Ciucă;
• Politica monetară sub presiunea crizelor financiare, de Constantin-Marius Apostoaie;
• Competitivitate regională europeană și dezvoltarea resurselor umane. Fundamente teoretice și bune practici, de AnaMaria Bercu și Mihaela Tofan;
• Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente, de Petru Caraman, ediție îngrijită de Livia
Cotorcea;
• „Toposforschung (…) im Lichte der U-topie”. Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa, coordonat de Andrei
Corbea-Hoișie și Ioan Lihaciu;
• Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editat de Gabriela Haja;
• Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal;
• Lexicul social-politic român între 1821 și 1848, de Klaus Bochmann, traducere de Octavian Nicolae;
• Dinastia Lovineștilor. Lucrările Conferinței naționale „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 28–29 aprilie 2017, coordonat
de Lucian Chișu și Sorin Guia;
• Peisaje ale preistoriei. O privire socioarheologică asupra ameninţărilor faţă de patrimoniu, de Marius Sidoriuc;

• Dreptul contractelor. Curs universitar, de Sandra Grădinaru;
• Materiale anorganice biocompatibile, de Nicoleta Cornei, Constantin Vîrlan și Aurel Pui;
• Antreprenoriat. Înfiinţarea, finanţarea şi managementul noilor afaceri, de Sorin Gabriel Anton (coord.), DanielaTatiana Agheorghiesei, Liviu-George Maha și Mihaela Onofrei;
• Spațiul geografic românesc la 100 de ani de la Marea Unire, coordonat de Ionel Muntele, Alexandru Ungureanu și
Constantin Rusu;
• Geochimia stării coloidale, de Traian Gavriloaiei;
• Să învățăm limba română! Manual pentru studenții străini (A1 – A1+), de Iolanda Sterpu;
• Zoonimie biblică românească, de Cristina-Mariana Cărăbuș;
• Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, de Elena Isabelle Tamba;
• Vartolomei Măzăreanu, „Ithica ieropolitica” (Ms. BAR 67). Ediţie de text şi studiu filologico-lingvistic, de Carmen Livia Tudor;
• „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor…”. Studii şi articole privitoare la istoria şi viaţa Bisericii, de Daniel
Niță-Danielescu;
• Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, coordonat de Florea Ioncioaia și Leonidas Rados;

• Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917–1918), de Ion Agrigoroaiei;
• Le Beau. Actes du XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.),
coordonat de Petru Bejan și Daniel Schulthess;
• Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice, de Constantin-Ionuț Mihai;
• Competență relațională în context școlar, de Luciana Frumos;
• Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii, coordonat de Gabriela Irimescu și Mihaela Rădoi;
• Educația – provocări și tendințe. Volum dedicat profesorului George Văideanu, coordonat de Mariana Momanu și
Nicoleta Laura Popa;
• Revolutions. The Archeology of Change, editat de Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea
Mironescu și Roxana Patraș;
• Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonat de Veronica Mocanu;
• Fundamentele științifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii. Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, de Marilena
Mironiuc;
• Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse, de Andi Mihalache;
• Idem et Ipse. Centralism și localism în proiectele muzeale din La Belle Époque, de Andi Mihalache;
• Incidența structurilor geodemografice asupra capacității motrice generale a elevilor de gimnaziu din Moldova
Apuseană, de Ionuț Onose;
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• Fundaţia universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor, de Ioana Gafton;

• Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici, de Camelia Crăciun;

• Palatul Fundației „Regele Ferdinand I”, de Irina Sandu și Lăcrămioara Chihaia;

• Managementul organizaţiei. Concepte şi practici, de Panaite Nica, Andrei Ștefan Neştian, Adriana Prodan, Aurelian
Iftimescu, Silviu Tiţă, Irina Manolescu, Daniela Corodeanu Agheorghiesei și Viorica Bedrule-Grigoruţă;

• Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Sucevița, de Olimpia Mitric;
• Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi. Ed. a II-a, editat de Jil Silberstein;
• Originile şi formarea unităţii româneşti, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a II-a revăzută și adăugită; traducere de Maria
Pavel; ediţie, studiu introductiv, notă asupra ediției, note, comentarii şi indice de Ion Toderaşcu;
• Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a treia revăzută și adăugită; ediţie,
studiu introductiv, note şi indice de Ion Toderaşcu;
• Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Durostorum/Ostrov – Ferma 4 (secolele I p. Chr. – IV p. Chr.), de SeverPetru Boțan și Dan Elefterescu;
• Fibulele de la Durostorum – Ostrov / The Brooches from Durostorum – Ostrov, de George Nuțu și Dan Elefterescu;
• Iași – capitală de război. Album, editat de Iana Balan, Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Vasilica Mîrza,
Petronela-Raluca Podovei și Adrian Vițalaru;
• Consilierea elevilor pentru carieră. Perspective constructiviste, de Roxana Axinte;
• A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents, editat de Gianina-Ana
Massari, Florentina-Manuela Miron, Violeta Kamantauskiene, Zeynep Alat, Cristina Mesquita, Marina Tzakosta, Jan
Karel Verheij și Tija Zirina;
• Educația adulților. Identitate și context românesc, de Magda-Elena Samoilă;
• Calitate în educație prin responsabilitate socială și etică profesională în activitatea de predare și evaluare, editat de
Corneliu Iațu, Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Ovidiu Gavrilovici și Adriana Prodan;

• Sondajul statistic, de Vasile-Dănuț Jemna;
• European Financial Regulation. EUFIRE 2018, editat de Mihaela Tofan, Irina Bilan și Ana-Maria Bercu;
• Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște,
coordonat de Cristina Preutu și George Enache;
• Pedopeisaje din teatre de război. Ghidul celei de-a XXVIII-a ediţii a simpozionului „Factori şi procese pedogenetice din
zona temperată”, Iaşi, 21–23 septembrie 2018, coordonat de Constantin Rusu, Dumitru Bulgariu și Ionuţ Vasiliniuc;
• Iași – memoria unei capitale. Album, coordonat de Gheorghe Iacob.
EUROINVENT promovează creativitatea în context european, prin expunerea contribuțiilor școlilor academice, a
instituțiilor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali din România și străinatate. Au fost prezente delegații din
peste 40 de țări, atât la expoziția de inventică, la Conferința Internațională de Cercetări Inovative – ICIR 2019 (ediția a
V-a), precum și la Salonul de carte tehnico-ştiinţifică, artistică şi literară sau la diverse workshopuri, toate asociate cu
EUROINVENT.
EUROINVENT 2019 a fost organizat de Forumul Inventatorilor Români, Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă,
prin Centrul de Informare Europe Direct Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare
pentru Protecția Mediului și în colaborare cu Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” din Iași
EUROINVENT este singurul eveniment din România care se desfășoară cu sprijinul IFIA – International Federation of
Inventors’ Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations, reprezentând un eveniment
european de elită în domeniul inovării și cercetării.

• Elogiu elocinței: Cicero, „Catilinarele”, de Constantin Sălăvăstru;
• Drumul către sine. Kierkegaard și devenirea în limitele stadiilor existenței, de Ionuț Bârliba;
• Socialism şi război. Eseuri, documente, recenzii, de Friedrich August von Hayek, traducere de Elena Buscă;
• Existență, responsabilitate, transcendență. Volum omagial Jan Patočka însoțit de „Conferințele de la Louvain. Despre
contribuţia Boemiei la idealul ştiinţei moderne”, de Jan Patočka, editat de Iulian Apostolescu și Anca Irina Ionescu;
• Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru;
• Valori sociale în comunitățile interconfesionale, de Nicoleta Ungureanu;
• Borders, Barriers and Protest Culture, editat de Ovidiu Gherasim-Proca;
• Granițe, bariere și cultură protestatară, editat de Ovidiu Gherasim-Proca;
• România – de la Tripla Alianță la Antanta (1914–1919), de Jean-Noël Grandhomme, traducere de Ionela-Felicia
Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu;
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Universitatea de Vest din Timișoara în sărbătoare
1944 este anul când se finaliza un proces destul de îndelungat și anevoios prin care intelectualitatea bănățeană
argumentase nevoia constituirii unei universități umaniste a Banatului. Astfel, prin Decretul-Lege Regal 660/30
decembrie, se anunța înființarea unei universități timișorene – Universitatea de Vest – abilitate să ofere programe de
studii în domeniile Drept, Litere și Filosofie, Științe, Medicină umană, Medicină Veterinară, Farmacie și Teologie.
La 75 de ani de la semnarea documentului de înființare a instituției, cu o istorie marcată de numeroase satisfacții, dar
și de provocări, Universitatea de Vest din Timişoara este astăzi un bastion al învăţământului superior din România, cea
mai dinamică universitate din vestul ţării, cu un impact puternic pozitiv în comunitatea din care face parte.
Pe lângă rolul de instituție de formare a unor specialiști pe domeniile sale de competență, Universitatea își asumă
și rolul de instituție vitală pentru regiunea de vest a țării, care participă activ la marile provocări socio-economice
regionale și naționale, conștientă de rolul său în societatea românească.

Remarcabilă prin vitalitatea sa și consecventă prin asiduitatea cu care promovează cele mai înalte valori academice,
Universitatea de Vest din Timișoara consideră educația și cercetarea științifică drept adevăratele motoare pentru o
Românie mai prosperă, mai democratică și mai echitabilă.

Aniversare în mijlocul comunității
Acum, în 2019, este momentul în care avem ocazia de a ne manifesta aprecierea și respectul față de trecutul, prezentul și
viitorul universității noastre, sărbătorind 75 de ani de la semnarea Decretului Regal de înființare a instituției. Momentul
aniversării ne oferă nu numai prilejul de a sublinia rolul universităților în dezvoltarea societății, dar și bucuria de a
celebra tradiția și valorile UVT în mijlocul vastei noastre comunități de studenți, profesori, cercetători, parteneri din
mediul socio-economic.
Zilele de 17 și 18 mai au condensat la Universitatea de Vest din Timișoara vizitele unor distinse personalități și oficialități
din țară și străinătate, ambasadori, miniștri, reprezentanți ai mediului de afaceri, rectori ai universităților partenere
din Franța, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Ungaria, și, nu în ultimul rând, membri de onoare și de suflet ai
universității noastre, precum doamna Maia Morgenstern, domnii Marcel Iureș, Constantin Chiriac și Dumitru Prunariu,
dar și mulți alți intelectuali, oameni de cultură, manageri și decidenți reprezentativi pentru mediul de afaceri local și
național, ca și invitați speciali din țară și străinătate.
Evenimentul a debutat în Aula Magna „Ioan Curea”, cu Ceremonia de deschidere a festivităților UVT75, în cadrul căreia
Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea a susținut cuvântul de deschidere. Acesta a transmis câteva idei
despre semnificația celor două cifre care formează frumoasa vârstă a UVT: „Doresc să vă reamintesc semnificația
acestor două numere: numărul șapte, simbolul perfecțiunii, al siguranței, al calmului. Este numărul curcubeului și al
zilelor săptămânii. (...) În realitatea în care trăim, lui 7 i se adaugă 5. Este numărul echilibrului, al balanței, al simțurilor
și faptelor. 5 este schela metafizică pe care s-a construit edificiul de idei și fapte al lui 7. Din unirea lor și din surplusul
lor rezultă proviziile almei mater, pe care astăzi o slujim cu eforturi și râvnă, cu entuziasm și dezamăgiri, cu speranțe
și ambiții”. Rectorul universității noastre a continuat prin a dori audienței „în acest ceas aniversar, împlinirea tuturor
dorințelor și a aspirațiilor, într-o Românie tot mai frumoasă, mai prosperă, mai sigură de misiunea ei într-o lume și o
Europă globalizată”. „Destinul nostru nu se poate îndeplini decât alături de cel al marilor democrații ale lumii. În acest
mare mecanism, am speranța că Universitatea de Vest din Timișoara își are un loc bine precizat, unul al excelenței, al
înaltului profesionalism și al experienței creatoare. La Mulți Ani UVT!”, a declarat prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
Alături de noi, la Ceremonia de deschidere a evenimentului aniversar, s-a aflat d-na. prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu,
Ministru al Educației Naționale, care a rostit câteva cuvinte despre rolul educației și a transmis felicitările domniei sale
la adresa instituției noastre: „Fără îndoială că astăzi toți suntem sub semnul emoției, pentru că am venit aici pentru
a sărbători una dintre marile universități ale țării și este sărbătoarea fiecărui membru al comunității academice, în
orice universitate s-ar afla. Dar astăzi, avem deopotrivă obligația să ne îndreptăm cu respect și cu recunoștință în fața
memoriei sau a generațiilor care au făcut ca, astăzi, Universitatea de Vest din Timișoara să aibă dimensiunea pe care
o are. Nu cred ca a fost niciodată ușor. Dar cei care au generat începuturile acestei universități au înțeles cât este de
importantă pentru țară, o școală bine făcută, care să-i profesionalizeze pe cei tineri. Fără îndoială, Universitatea de Vest
din Timișoara a contribuit la înălțarea neamului. (...) Niciodată nu va fi suficient să ne uităm numai în istorie. Nu cred că
putem trăi numai din istorie. De aceea, cred că fiecare generație de profesori și de studenți are obligație față de istoria
propriei comunități academice. Și obligația este să ne uităm cu deschidere, cu înțelepciune și cu pricepere la viitorul pe
care îl construim fiecare dintre noi, în universitățile noastre. Pentru că țara aceasta depinde într-o măsură extrem de
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mare de școlile ei. (...) Nu pot decât să-mi adun toate gândurile și sunt convinsă că fiecare dintre dv. ați face astfel, să ne
așezăm toate gândurile bune și să-i urăm Universității de Vest din Timișoara să crească frumos, să crească cu prestigiu,
să crească cu rezultate care să mulțumească pe toată lumea. Vivat, crescat, floreat Universitatea de Vest din Timișoara!
La Mulți Ani întregii comunități!”.
Printre personalitățile care ne-au onorat cu prezența și care s-au adresat audienței din Aula Magna a UVT s-au numărat
dl. prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, Rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,
președintele Consiliului Județean Timiș, dl. Călin Dobra, Înaltpreasfinția Sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului,
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Dl. Hans Klemm, reprezentanți ai partenerilor din mediul
de afaceri, dar și ai studenților UVT, și nu în ultimul rând, d-na Maia Morgenstern, DHC al universității noastre. Tot în
fața publicului numeros, dar de această dată prin intermediul imaginilor video, s-au aflat câțiva prieteni de suflet ai
comunității noastre, personalități ale vieții publice românești, care au dorit să ne transmită gândurile lor bune. Astfel, ni
s-au alăturat actorul Ion Caramitru, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, dl. Nicolae Manolescu, d-na Mariana
Gheorghe, DHC al universității noastre și prima femeie manager general OMW Petrom, filosoful și scriitorul Gabriel
Liiceanu, actorul George Mihăiță, fosta campioană olimpică la gimnastică, Andreea Răducanu, poetul, prozatorul și
criticul literar Mircea Cărtărescu, Președintele Federației Naționale de Fotbal, dl. Răzvan Burleanu, prof. univ. dr. Valeriu
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Stoica, Cristian Chivu, care este și absolvent al UVT, dl. Nicolae Zamfir, fizician și director al IFIN HH – Măgurele, Chester
Williams, campion mondial și fost antrenor al echipei de rugby Timișoara Saracens RCM UVT, dl. Dan Negru, Ambasadorul
Mexicului în România, E.S. Dl. Guillermo Ordorica, dl. Iulian Chifu, analist politic și fost consilier prezidențial.
O mare onoare pentru comunitatea UVT a fost de a-l avea printre noi pe promotorul declarat al educației ca prioritate de
țară, Președintele României, Excelența Sa Dl. Klaus Werner Iohannis, care ne-a oferit bucuria de a sărbători împreună
acest moment aniversar istoric și de a purta un dialog deschis cu reprezentanți ai mediului academic românesc,
prezenți în Aula Magna. „Îmi face o mare plăcere să vin aici, la universitatea dumneavoastră. În Timișoara, realmente,
mă simt ca acasă și mă bucur să constat, cu fiecare vizită pe care o fac, progresele din acest oraș care îmi este drag
și mai cu seamă din mediul academic timișorean. Timișoara este de multă vreme un exemplu de bună gospodărire,
de atitudini constructive și de mobilizare regională și locală. Timișoara a fost printre primele orașe care au rezolvat
problema șomajului apărut în perioada tranziției. Investitori și turiști, studenți și angajați din România, dar și din alte
țări, aleg Timișoara pentru ceea ce reprezintă astăzi: un oraș dinamic, dezvoltat și tolerant. (...) Astăzi sărbătorim 75 de
ani de la Decretul Regal care prevedea înființarea unei universități la Timișoara, un decret care transforma Timișoara
într-un centru universitar complet și care punea bazele consolidării poziției orașului ca pol de dezvoltare pentru vestul
României. Universitatea s-a dezvoltat de-a lungul anilor, ajungând rapid o instituție prestigioasă, de talie europeană.

www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria

www.universitaria.ase.ro

59

Universitatea de Vest nu trăiește numai din faima trecutului, ci este puternic orientată spre fructificarea oportunităților
pe care le are la îndemână. (...) Doar un pol universitar puternic, bazat pe colaborare și cu o infrastructură adevărată
poate pune instituția dumneavoastră pe picior de egalitate cu universitățile europene și mondiale. (...) Munca echipei
de aici, precum și a echipei întregii comunități academice este departe de a fi finalizată. Sunt convins că Universitatea
de Vest din Timișoara, prin ceea ce a devenit de-a lungul a decenii de activitate, va continua să fie epicentrul vieții
intelectuale și civice bănățene. La Mulți Ani!”, a declarat Președintele României, în deschiderea evenimentului aniversar.
Cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înființare, comunitatea academică a UVT consideră că recuperarea memorialistică
și recunoștința față de personalitățile naționale și locale care au contribuit la adoptarea actului fondator al universității
are mare însemnătate pentru viitorul nostru, ca timișoreni, români și europeni.
Am asistat, astfel, în cadrul ceremoniilor aniversare și în prezența Președintelui României, Excelența Sa Dl. Klaus Werner
Iohannis, la dezvelirea plăcii Decretului Regal de Înființare a Universității de Vest din Timișoara, totem realizat de
către Facultatea de Arte și Design și amplasat în parcul din fața sediului principal al UVT.
Reprezentanți și rectori ai universităților membre ale Consiliului Național al Rectorilor s-au aflat la Universitatea
noastră în acest moment aniversar, spre a participa la ceremoniile aferente acestuia, dar și pentru a dezbate, în cadrul
unor ședințe de lucru, teme importante privind calitatea în educație și dezvoltarea învățământului superior românesc.

Conferințe de importanță mondială în educație,
în premieră absolută la Universitatea de Vest din Timișoara
Într-o lume academică intens globalizată, cooperarea internațională între universități, state și regiuni care au ca obiective
excelența și creșterea constantă în domeniul educației și cercetării, sunt esențiale. În acest context, aniversarea a 75
de ani de existență a UVT a fost marcată împreună cu parteneri naționali și internaționali, dar și prin două evenimente
adiacente, pe care am avut onoarea să le găzduim, cu obiectivul de a demonstra deschiderea și eforturile susținute ale
Universității noastre pentru un învățământ superior globalizat, conectat, colaborativ și internațional, dedicat construirii
unei societăți globale. Este vorba despre cea de-a 7-a reuniune a Dialogului privind Politicile Educaționale în format
China - Europa Centrală și de Est (7th China - CEEC Education Policy Dialogue) și cea de-a 6-a reuniune a Consorțiului
instituțiilor de învățământ superior din China - Europa Centrală și de Est (6th China - CEEC Higher Education Institutions
Consortium meeting).
Ambele evenimente au fost găzduite pentru prima oară în România, la Universitatea de Vest din Timișoara, fiind
dedicate adâncirii cooperării între zona Europei Centrale şi de Est şi China (17+1), prin educaţie şi cercetare. Formatul
17+1 reprezintă o iniţiativă a Republicii Populare Chineze, având ca obiective intensificarea şi extinderea cooperării
acesteia cu 12 state din UE şi 5 țări din zona Balcanilor în domeniile: investiţiilor, transportului, finanţelor, ştiinţei,
educaţiei şi culturii.
Cele două evenimente, găzduite în 2019 de către Universitatea de Vest din Timişoara, sunt organizate în tandem, anual,
prin rotaţie, fie în China, fie în una dintre ţările de pe continentul european.
Astfel, din 16 și până în 19 mai, la UVT s-au aflat miniștri ai Educației, rectori și reprezentanți ai universităților din țări
precum Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania,
Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia. De asemenea, ne-a bucurat prezența Excelenței
Sale Jiang Yu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Chinei în România.
Discuțiile din aceste zile importante s-au axat, în principal, pe teme precum rolul colaborării inter-universitare și
al schimburilor între instituțiile de învățământ superior pentru dezvoltarea proceselor de învăţare şi predare, creşterea
gradului de colaborare în domeniul predării limbilor străine, promovarea calităţii şi excelenţei în educaţia tehnică şi
vocaţională, schimburile de studenți și cadre didactice în scopul dezvoltării metodelor de învățare și predare, precum și
dezvoltarea Consorțiului instituțiilor de învățământ superior din China-Europa Centrală și de Est.
Ambele evenimente au reprezentat oportunităţi de extindere a colaborării China - Europa Centrală şi de Est, dar şi o
ocazie deosebită pentru Timişoara şi UVT de a-și extinde vizibilitatea globală și parteneriatele internaționale.
Zilele petrecute la Timișoara de către invitații noștri au reprezentat și o ocazie de a socializa în afara cadrului formal al
ceremoniilor evenimentului aniversar. Aceștia au avut parte de tururi ghidate ale orașului și o vizită la Muzeul Satului
Bănățean. De asemenea, serile s-au încheiat într-o ambianță degajată, pe ritmuri de muzică, în sala Clubului Senator
și la Cramele Recaș - o adevărată călătorie gastronomică și culturală, extrem de binevenită pentru participanții străini.
La 75 de ani, avem bucuria de a fi demonstrat că suntem o comunitate puternică, dinamică și coagulată în jurul principiilor
pe care le promovăm: libertate academică, solidaritate și respect reciproc, diversitate, transparență, profesionalism și
excelență. Pe baza acestor, avem încrederea că și în viitor vom continua să fim mereu cu un pas înainte, mereu mai buni.
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Eveniment unic în România, la UVT

Distincții pentru doi laureați ai Premiului Nobel, într-o singură ceremonie

Timișoara este un oraș al premierelor, un statut la care a contribuit și UVT. Astfel, sfârșitul lunii mai a adus la
Universitatea de Vest din Timișoara un eveniment unic pentru România: decernarea a două titluri de Doctor Honoris
Causa Scientiarum, într-o singură ceremonie, unor personalități marcante ale mediului academic mondial, laureați ai
Premiului Nobel.
Nimic nu poate fi mai onorant pentru o universitate decât să-i primească în rândurile membrilor săi pe domnii prof.
dr. Dr. h. c. mult. Stefan W. Hell, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie, și prof. dr. Gérard A. Mourou, recompensat
cu aceeași distincție pentru Fizică.

fizica la Universitatea din Grenoble. Doctoratul în Fizică l-a obținut la Universitatea Paris VII, în anul 1973.
O mare parte din carieră – 30 de ani - și-a dezvoltat-o în Statele Unite ale Americii. Și-a desfășurat activitatea în special
la Universitatea din Rochester (NY) și Universitatea din Michigan, Ann Arbor (MI). La Universitatea din Michigan a fost
fondatorul și directorul unui Centru de Excelență al Fundației Naționale pentru Știință, cunoscut sub numele de Centrul
de Știință Optică Ultrarapidă (Ultrafast Optical Science) – CUOS.

Semnificația acestui moment este una aparte, cu atât mai mult cu cât domnul profesor Stefan Hell este născut în
partea de Vest a României, o zonă-model de multiculturalitate, locul de unde a pornit Revoluția Română din 1989 și
locul care va fi Capitală Culturală a Europei în 2021.
Profesorul Stefan Hell provine dintr-o familie de șvabi bănățeni. A copilărit la Sântana, în județul Arad, unde a urmat
școala elementară. În anul 1977, a fost admis la Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara, ale cărui cursuri le-a urmat până
în 1978, când a emigrat cu familia în Republica Federală Germania.
A studiat fizica la Universitatea din Heidelberg și a obținut titlul de doctor în fizică, la aceeași instituție, în anul 1990,
cu lucrarea „Reprezentarea microstructurilor transparente în microscopul confocal”. Întreaga sa carieră științifică și-a
consacrat-o îmbunătățirii rezoluției microscopiei optice, dincolo de limitele atinse până în acel moment de știință,
punând astfel bazele microscopiei 4Pi, o variantă îmbunătățită a microscopiei de fluorescență.
În prezent, Stefan W. Hell este director al Institutului Max Planck pentru Chimie Biofizică din Gottingen, director al
Institutului Max Planck pentru Cercetări Medicale din Heidelberg și director al unui departament al Centrului German
de Cercetare a Cancerului din Heidelberg. Este profesor onorific de fizică experimentală la Universitatea din Gottingen
și profesor de fizică la Universitatea din Heidelberg. Este membru al Academiei de Științe din Gottingen și Heidelberg,
precum și membru de onoare al Academiei Române din anul 2012.
Stefan W. Hell are meritul de a fi conceput, validat și aplicat prima idee viabilă de depășire a barierei Abbe de rezoluție
la un microscop optic. Rezoluția spațială obținută a condus la înregistrarea cu succes a dinamicii mitocondriale în celule
de drojdie, cu un microscop 4Pi.
A publicat peste 400 de lucrări științifice (dintre care, 48 în prestigioasele reviste Nature și Science) și a primit mai multe
premii, printre care Premiul Comisiei Internaționale de Optică (2000), Premiul de Cercetare Carl Zeiss (2002), Premiul
de Inovare al președintelui Germaniei (2006), Premiul Julius Springer pentru Fizică Aplicată (2007), Premiul Leibniz
(2008), premiul de Stat al Saxoniei Inferioare (2008), Premiul Otto-Hahn pentru Fizică (2009), Premiul Kvali pentru
nanoștiințe (2014), culminând cu Premiul Nobel pentru chimie în 2014.
Profesorul Gerard. A. Mourou este membru al Înaltului Colegiu al Școlii Politehnice și profesor emerit A. D. Moore la
Universitatea din Michigan, Ann Arbor, Michigan. În prezent este directorul noului centru IZEST – Centrul Internațional
pentru Știință și Tehnologie Zetta – Exawatt, din cadrul Școlii Politehnice. S-a născut în Albertville, Savoia și a studiat
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Cadru didactic al UVT, în elita mondială a științelor exacte
Dl. Gérard Mourou este membru al Academiei Naționale de Inginerie a SUA, membru extern al Academiei de Științe
a Rusiei, membru extern al Academiei de Științe a Austriei, membru extern al Academiei Lombarde de Științe și Arte
(Italia) și membru de onoare al Academiei Române. Domnia sa este recunoscut la nivel mondial pentru contribuțiile
sale în știință și tehnologia ultra-rapidă, cu implicații majore în domeniile electronicii, optoelectronicii, arheologiei și
medicinei.
Cea mai importantă contribuție a sa este cu siguranță invenția de la Universitatea din Rochester din 1985, realizată
împreună cu studentul sau, Donna Strickland, privind tehnica de amplificare laser utilizată universal astăzi și cunoscută
sub numele de Amplificarea Pulsului Chirp (CPA). Această tehnică a făcut posibilă o creștere impresionantă a puterii
de vârf a laserilor și a fost poarta de acces pentru regimul de atto-secundă și pentru interacțiunile neliniare relativiste.
Pentru aceste rezultate a fost distins în 2018, cu Premiul Nobel pentru Fizică.
La întoarcerea sa în Franța, profesorul Gerard Mourou a propus crearea unui centru european dedicat laserilor de mare
putere ELI (Extreme Light Infrastructure). Cele trei componente ale centrului sunt în stadii avansate de finalizare în trei
țări din Europa de Este: Republica Cehă, România și Ungaria, ținta finală fiind obținerea celor mai puternice impulsuri
laser produse vreodată.
„Prin acordarea titlului Doctor Honoris Causa Scientiarum, Universitatea de Vest din Timișoara recunoaște meritele
dumneavoastră deosebite pe tărâmul științei și este convinsă că, prin alăturarea Domniilor Voastre comunității
academice pe care o reprezint, prestigiul instituției, din care acum faceți parte, se va consolida. Suntem convinși că
prezența dumneavoastră în rândul doctorilor onorifici ai UVT va fi un puternic catalizator pentru studenții care au ales
să învețe limbajul științei”, a fost mesajul Rectorului UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Doamna Adina Luminița Sasu este profesor universitar doctor al Departamentului de Matematică, din cadrul Facultății de
Matematică și Informatică a Universității de Vest din Timișoara. Cariera de cadru didactic și-a început-o în anul 1998, iar de
atunci a participat activ la dezvoltarea și consolidarea instituției de învătământ superior. Domnia sa a publicat peste 100 de
articole științifice în domeniile Matematică și Matematici Aplicate, precum și mai multe cărți de specialitate.
Pasiunea pentru științele exacte și dedicarea cu care își face meseria au plasat-o recent în Comitetul Director al International
Society of Difference Equations (ISDE), pentru mandatul 2019‒2021. ISDE are în prezent 881 de membri din 79 de țări.
Alegerile la nivelul societății sunt libere, toți membrii acesteia exprimându-și optiunile prin vot direct, secret și egal. Board
of Directors este format din nouă directori. Anul acesta, procedura de selecție a fost una extrem de riguroasă, în faza finală
fiind nominalizați 19 candidați, din 11 țări, nume mari din domeniu, cu realizări remarcabile.
„Am fost deosebit de onorată când am fost nominalizată și primesc cu mare emoție și bucurie vestea că am fost aleasă
în Board of Directors, alături de Saber Elaydi (USA), Jim Cushing (USA), Martin Bohner (USA), Elena Braverman (Canada),
Laura Gardini (Italia), Thomas Caraballo (Spania), Malgorzata Guzowska (Polonia) și Alexandra Rodkina (Jamaica). Este o
mare onoare să reprezint UVT și România la acest nivel”, a declarat doamna Adina Luminița Sasu.
Mandatul său începe efectiv în data de 1 august, iar în perioada următoare membrii Comitetului Director vor alege
președintele și vicepreședintele societății. Aceștia vor fi anunțați la conferința ICDEA, ediția a XXV-a, care, în acest an se
desfășoară la Londra, între 24–28 iunie. La evenimentul de la University College London, una dintre cele mai prestigioase
universități europene, prof. univ. dr. Adina Luminița Sasu este plenary speaker și susține că este bucuroasă să poată
„promova Universitatea de Vest din Timișoara și realizările de la UVT și cu această ocazie”.

25th International Conference on
Difference Equations
and Applications
University College London
24-28 June 2019
ICDEA 2019 will be held at UCL in central
London. This annual event is the official
conference of the International Society for
Difference Equations and applications.
The 5-day meeting covers difference

Plenary speakers

equations and all aspects of discrete
dynamical sytems and combines 8 plenary

Paul Glendinning
Mats Gyllenberg
Mihaly Pituk
Adina Luminita Sasu
Ewa Schmeidel
Andrey Shilnikov
Horst Thieme
Patricia Wong

talks, parallel sessions for research talks and
poster sessions.
Online registration and further information
are available at

website: www.ucl.ac.uk/icdea-2019

Early registration and abstract submission deadlne May 5 2019
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Material realizat de către
Direcţia Comunicare, Relații Publice și Marketing a Universității din București
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