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Universitatea din București, singura universitate românească în 
clasamentul angajabilității – QS Graduate Employability 2019

Clasamentul mondial al universităților după angajabilitatea absolvenților plasează 
Universitatea din București în top 500, confirmând astfel buna inserție a absolvenților 

noștri pe piața muncii și strânsa colaborare cu mediul de afaceri.

Universitatea din București este singura instituție de 
învățământ superior din România, poziționată în top 
500 în clasamentul QS World University Rankings 
by Graduate Employability Rankings. Rezultatele 
clasamentului confirmă buna reputație a Universității 
din București în rândul angajatorilor, anul acesta fiind 
pentru a doua oară consecutiv când UniBuc obține 
acest rezultat.

În cadrul QS World University Rankings by Graduate 
Employability Rankings 2019, publicat pe 11 
septembrie 2018, Universitatea din București se 
poziționează pe locul 145 la nivel mondial în ceea ce 
privește rezultatele absolvenților săi. 

De asemenea, pozițiile obținute pentru indicatori 
precum: parteneriatele cu angajatorii (201+), relația 
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angajator-student (201+), angajabilitatea absolvenților 
(201+) și reputația angajatorului (301+), mențin 
Universitatea din București în topul universităților cu 
cele mai bune performanțe la nivel regional.

Pentru realizarea QS World University Rankings 
by Graduate Employability Rankings 2019 au fost 
evaluate 660 de instituții și analizate răspunsurile 
a peste 40.000 de angajatori, 39.000 de diplome și 
afilierile a peste 28.000 de absolvenți cu performanțe 
înalte. Totodată au fost luate în considerare 140.000 
de situații de relaționare între absolvenți și angajatori, 
și alte aproximativ 200.000 de parteneriate privind 
inserția pe piața muncii. Indicatorii prevăzuți 
în metodologia de evaluare au ponderi diferite 
astfel: reputația angajatorului (30%), rezultatele 
absolvenților (25%), parteneriatele cu angajatorii 
(25%), relația angajator-student (10%) și rata 
angajabilității absolvenților (10%).

În clasamentul general QS World University Rankings 
2019, cel mai cunoscut ranking global al universităților 
în funcție de domeniile de studiu și cercetare, 
Universitatea din București se menține și în anul 2019 
printre cele mai importante universități din lume, 
ocupând poziția 801–1000, alături de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 
Universitatea Politehnică din București și Universitatea 
de Vest din Timișoara. 
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Geneviève Viney a primit distincția de Doctor Honoris Causa al 
Universității din București

Universitatea din București a acordat marți, 2 
octombrie 2018, titlul onorific de Doctor Honoris 
Causa profesoarei emerite Geneviève Viney de la 
Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne pentru merite 
științifice remarcabile în domeniul dreptului francez și 
al celui comparat.

Ceremonia s-a desfășurat în sala „Constantin Stoicescu” 
a Palatului Facultății de Drept (Bd. M. Kogălniceanu, nr. 
36–46, București) începând cu ora 15:00.

Activitatea științifică a profesoarei Geneviève Viney 
s-a materializat în numeroase rapoarte naționale 
și de sinteză prezentate în congrese internaționale, 
într-o multitudine de proiecte de cercetare pe 
care le-a coordonat, dar și în cronica semestrială a 

De-a lungul carierei sale didactice, Geneviève Viney 
a predat la Universitatea din Dijon între 1964 și 1967, 
la Universitatea din Caen între 1968 și 1972, apoi la 
universitățile Paris XII (în 1972 și 1973) și Paris I Pantheon 
Sorbonne începând cu 1974, devenind profesor emerit 
al acestei universități în 2006. Totodată, a fost director al 
centrului cercetare în dreptul privat al Universității Paris 
I Pantheon Sorbonne din 1998 până în 2004, președinte 
al comisiei de specialiști în dreptul privat între 2000 și 
2003 și director al programului de master în drept privat 
al Universității Paris I Pantheon Sorbonne din 1998 până 
în 2004. 

jurisprudenței de răspundere civilă pe care a ținut-o 
pentru La Semaine Juridique timp de 14 ani și în cronica 
trimestrială „Contrats et responsabilité” pe care o 
asigură pentru Revue des contrats începând cu anul 
2006. Totodată, Geneviève Viney a publicat peste 600 
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de studii, articole și comentarii de jurisprudență în 
multe reviste de specialitate, precum Recueil Dalloz, în 
La Semaine Juridique, în Revue trimestrielle de droit civil, 
în Archives de philosophie du droit, în Revue générale 
des assurances terrestres și în Revue Lamy – droit des 
affaires. În plus, tratatele publicate de profesoara Viney, 
precum Introduction à la responsabilité, ajunsă la a treia 
ediția în anul 2006, Les conditions de la responsabilité, 
a cărei cea de-a patra ediție a fost publicată în 2013 
în coautorat cu P. Jourdain și S. Carval, Les effets de la 
responsabilité, a cărei a patra ediție a fost publicată în 
2017 în colaborare cu P. Jourdain și S. Carval, sau Les 
régimes spéciaux et l’assurance de responsabilité, 
publicată în 2017, toate incluse în marea serie de Traité 
de droit civil, condusă de J. Ghestin și publicată la L.G.D.J. 

Cu autoritatea specializării riguroase în domeniu, 
Geneviève Viney a contribuit direct la reformele 
legislative care au marcat domeniul răspunderii civile în 
ultimele decenii. Astfel, a participat timp de patru ani la 
lucrările Comisei pentru controlul clauzelor abuzive și a 
făcut parte din mai multe comisii de experți organizate 
pe lângă ministerul francez al justiției.

Activitatea sa internațională este de asemenea 
impresionantă. Genevieve Viney a inițiat și organizat 
seminare în care s-au asociat Centrul de cercetare în 
drept privat al Universității Paris I, între 1992–2000, și 
Centrul de dreptul obligațiilor al Universității Louvain La 
Neuve, între 2003 și 2004, finalizate cu două importante 
lucrări: „Les sanctions de l'inexécution des obligations 
contractuelles” și „La responsabilité environnementale 
dans l'espace européen”.

Ca recunoaștere a contribuției substanțiale în domeniile 
de specialitate ale domniei sale, Prof. Geneviève Viney 
este Doctor Honoris Causa al mai multor universități și 
membru al Academiei Europaea din 1992.

„Dimensiunea mondială a gândirii sale, eminentele 
sale contribuții la o nouă viziune asupra rolului social 
al răspunderii civile în societatea contemporană și 
recepționarea lor în mediul juridic român au determinat 
decizia Universității din București de a-i acorda cea mai 
înaltă expresie a recunoașterii meritelor sale științifice 
și sociale”, se arată în laudatio pentru profesoara 
Geneviève Viney.

Broșura ceremoniei de acordare a distincției Doctor 
Honoris Causa profesoarei Geneviève Viney poate fi 
consultată aici.

Comunitatea academică a Universității din București 
deschide anul universitar 2018–2019

Pe 1 octombrie au avut loc ceremoniile de deschidere a anului 
universitar în facultățile Universității din București

Universitatea din București a deschis luni, 1 
octombrie 2018, anul universitar 2018–2019, prin 
ceremonii care au adus în fața studenților diplomați, 
personalități din diverse domenii, precum și 
profesori renumiți ai UniBuc, dar și de la universități 
din spațiul academic internațional.

Fiecare facultate din cadrul Universității din 
București a organizat ceremonia de deschidere a 
anului universitar după un program propriu.

Astfel, luni, 1 octombrie 2018, începând cu ora 
10:00, reprezentanții Facultății de Drept, alături de 
o serie de invitați speciali, printre care Excelența Sa, 
Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Republicii 
Franceze în România și Excelența Sa, Domnul Hans 
Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în 
România, au așteptat tinerii studenți în Aula Magna 
a Facultății de Drept pentru a le ura bun-venit în noul 
an universitar. Totodată, la eveniment au luat parte și 
prof. dr. Anne Rigaux, prof. dr. Denys Simon, prof. dr. 
Jean-François Akandji Kombé – Universitatea Paris 
I „Panthéon – Sorbonne”, precum și prof. univ. dr. 
Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București.

În plus, prima săptămână a anului universitar 
2018–2019 în cadrul Universității din București a 
fost dedicată atât întâlnirilor cu studenții boboci, 
cât și evenimentelor cu invitați speciali. În această 
perioadă, bobocii Facultății de Istorie au avut ocazia 
să interacționeze cu profesorii tutori, cu cadrele 
didactice și cu personalul de suport (secretariat, 

https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/BROSURA-DHC-2-oct-2018-WEB-FINAL-1.pdf
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bibliotecă, administrație), dar și cu studenții din 
alți ani, care i-au ajutat să se integreze mai ușor în 
mediul universitar. De asemenea, din programul 
Săptămâna bobocului la Istorie, care a debutat luni, 1 
octombrie 2018, odată cu festivitatea de deschidere 
a noului an universitar, au mai făcut parte vizite la 
Muzeul Național de Istorie a României, la Muzeul 
Universității din București, dar și tururi ghidate în 
Centrul Istoric al Bucureștiului sau conferințe și 
prelegeri. Facultatea de Istorie a dat startul anului 
universitar 2018–2019 în Amfiteatrul „Nicolae 
Iorga”, în prezența prof. univ. dr. Laurențiu Vlad, 
prorector al Universității din București, conf. univ. 
dr. Florentina Nițu, decanul Facultății de Istorie, și 
a lui Cosmin Năsui, curator, editor și manager de 
artă, care a susținut, începând cu ora 13:30 cursul 

inaugural „Ce face un istoric de artă? Artele plastice 
și profesiile istoricilor de artă în România de astăzi”.

Reprezentanții Facultății de Psihologie și Științele 
Educației, alături de Rectorul Universității din 
București, prof. dr. Mircea Dumitru, și de membrii 
Asociației Studenților la Psihologie și Științele 
Educației au așteaptat studenții la festivitatea de 
deschidere luni, 1 octombrie 2018, începând cu ora 
10:30, la sediul Facultății de Psihologie și Științele 
Educației.

În aceeași zi, începând cu ora 12:00, a avut loc 
festivitatea de deschidere a anului universitar 
2018–2019 la Facultatea de Filosofie, în Amfiteatrul 
„Titu Maiorescu”, eveniment la care a luat parte și 

profesorul Mircea Dumitru, Rectorul Universității din 
București. În plus, deschiderea noului an universitar 
prilejuiește și susținerea cursului festiv cu titlul „Ce 
pot face filosofii și ce poate face filosofia?” de către 
profesorul Mircea Dumitru.

Seria evenimentelor festive a continuat miercuri, 
3 octombrie 2018, cu evenimentele organizate 
de reprezentanții Facultății de Științe Politice, 
alături de Excelența Sa, Doamna Michèle Ramis, 
Ambasadoarea Franței în România, Excelența Sa, 
Domnul Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii 
în România, Anca Stoica, Șefa Biroului pentru 
România al Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare și Baptiste Hartz, Directorul Regional al 
BRD București Sud, BRD Groupe Société Générale. 

Evenimentul a avut loc în Aula Magna a Facultății de 
Drept, începând cu ora 10:00.

Universitatea din București urează tuturor 
membrilor comunității academice mult succes în 
noul an universitar!
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UNIVERSITATEA 
BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA
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UBB, în topurile internaţionale şi în topul preferinţelor

Prezența Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
în clasamentele internaționale de prestigiu este 
deja o constantă, fiind o recunoaștere firească 
și binevenită a eforturilor depuse permanent în 
spiritul excelenței, atât în ceea ce privește actul 
didactic și activitatea de cercetare, cât și în privința 
acțiunilor orientate către comunitate și a relației cu 
mediul de afaceri.

• UBB intră oficial în Liga Universităților 
Internaționale de Excelență 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a 
primit oficial statutul de universitate de 4 stele în 
cadrul evaluării QS Star derulate de la începutul 
anului 2018, fapt care corespunde statutului de 
universitate internațională de excelență.

UBB se prezintă astfel ca o universitate cu profil 
internațional, demonstrând excelență în predare 
și cercetare, cu un mediu academic stimulativ, 
care asigură oportunități excelente de studiu 
și de integrare a absolvenților pe piața muncii, 
contribuind prin inovare avansată la o societate 
bazată pe cunoaștere, care asigură o calitate 
crescută a vieții oamenilor. 

„Așadar, întâmpinăm Centenarul universității 
românești cu fruntea sus, menținând tradiția 
academică de excelență a UBB, cunoscându-ne 
acum, în mod obiectiv, punctele tari (care trebuie 
păstrate și dezvoltate), punctele pe care trebuie 

să le dezvoltăm, pericolele pe care trebuie să le 
evităm, precum și oportunitățile (care trebuie 
utilizate)”, afirmă acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel 
Pop, rectorul UBB. 

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul 
UBB responsabil de cercetare, competitivitate-
excelență și publicații științifice, adaugă că: „Pe 
linia competitivității-excelenței, ne propunem ca 
următoarea țintă să fie UBBPlus, adică o 
universitate world-class de cinci stele! Într-adevăr, 
scorul obținut de UBB în evaluare ne situează 
peste scorul necesar pentru 4 stele, fără însă a 
atinge încă pragul pentru cinci stele. Putem realiza 
diferența de puncte într-un interval de câțiva ani, 
cu politici echilibrate și diverse, direcționate spre 
obiectivul UBBPlus!” Această nouă 
performanță notabilă se datorează efortului 
comunității academice a UBB, care, în condiții 
de subfinanțare cronică și povară legislativă (ex. 
reglementări ambigue/anti-performanță), a ținut 
să-și onoreze tradiția academică de excelență. Din 
păcate, de-a lungul timpului, autoritățile naționale 
nu au avut un program de susținere a excelenței 
academice, adesea abandonându-i pe aceia care 
s-au angajat în acest demers sau, mai rău, mai 
recent chiar pedepsindu-i instituțional. Din păcate, 
acest lucru nu va afecta doar universitățile, ci va 
afecta competitivitatea țării și, în final, bunăstarea 
oamenilor. Sperăm la o corectare a acestor 
derapaje și la o susținere financiară și legislativă 
adecvată”.

Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR în evaluarea 
comprehensivă a UBB au acoperit următoarele 
componente academice: (1) Predarea (4 indicatori); 
(2) Cercetarea; (3) Inovarea; (4) Internaționalizarea; 
(5) Angajabilitatea absolvenților (3 indicatori); (6) 
Mediul de învățare (6 indicatori); și (7) Incluziunea 
socială (4 indicatori). Un indicator suplimentar a 
fost evaluarea unui program-țintă. 

• Programele UBB ocupă locuri onorante în 
clasamentul Shanghai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca își 
păstrează, prin programele sale, locul între cele 
mai prestigioase universități din lume, conform 

datelor publicate recent de Academic Ranking of 
World Universities/ARWU – cunoscut și ca rankingul 
Shanghai al universităților, probabil cel mai prestigios 
clasament internațional al universităților (http://
www.shanghairanking.com/Shanghairanking-
Subject-Rankings).

Domeniul matematică din UBB are și în acest an 
cea mai buna poziționare în ARWU – Q3 (poziția 
201–300 din 500 de poziții incluse în ranking, 
fiind pe primul loc în Romania). La rândul său, 
domeniul administrație publică, dezvoltat în cadrul 
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării din UBB, se află pentru prima oară în 
top 200, ocupând, alături de Academia de Studii 
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Economice București, prima poziție la nivel național 
(poziția 151–200 din cele 200 de poziții incluse în 
clasamentul final). 

„Prezența UBB pe o asemenea poziție în top 
Shanghai prin domeniul administrație publică 
dezvoltat de FSPAC dovedește încă o dată, dacă mai 
era nevoie, calitatea învățămânului și a cercetării la 
UBB, universitate care își reconfirmă astfel statutul 
de instituție academică de excelență”, afirmă 
decanul Facultății de Științe Politice, Administrative 
și ale Comunicării, prof. univ. dr. Călin Hințea.

UBB este lider național, alături de Universitatea din 
București, și în domeniul Geologiei, situându-se 
între primele 500 de poziții în top Shanghai (poziția 
401–500), în timp ce domeniul inginerie chimică al 
UBB, poziționat în intervalul 401–500 (din 500 de 
de poziții), ocupă locul trei în țară, alături de alte 
universități românești de prestigiu.

În domeniul Fizică, UBB este poziționată în intervalul 
401–500, ocupând a doua poziție la nivel național. 

Criteriile de excelență – de educație și de cercetare 
– folosite în analiză reprezintă garantul autenticității 
clasamentelor internaționale și de aceea aceste 
clasamente sunt cele care trebuie să fie piloni de 
referință în evaluarea universităților și pe plan 
intern, chiar dacă indicatorii acestor criterii sunt 
adaptați, fără a li se modifica însă semnificația, 
competitivității mediului academic românesc.

„Rezultatele și poziționarea în clasamentele 
internaționale de prestigiu reconfirmă statutul 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și 
gradul ridicat de încredere pe care îl are, în ciuda 
subfinanțării căreia trebuie să îi facă față. Am 

dovedit constant că excelența este o valoare de 
bază a Universității noastre și vom continua să 
facem din ea vârful de lance al strategiei noastre”, 
declară prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB 
responsabil de cercetare, competitivitate-excelență 
și publicații științifice. 

• Performanța, din ce în ce mai atractivă 
pentru olimpici

În condițiile performanței constante a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a vizibilității ei în 
plan internațional, peste 170 de elevi participanți și 
premiați la olimpiadele naționale și internaționale 
s-au înscris la UBB în cadrul sesiunii de admitere 
organizate în luna iulie 2018.

Cel mai mare număr de candidați olimpici a 
fost înregistrat la Facultatea de Matematică și 
Informatică, unde numărul lor a ajuns la 103. Dintre 
aceștia, 19 au fost admiși fără concurs, ca urmare 
a premiilor și a mențiunilor obținute la etapele 
naționale și internaționale ale olimpiadelor la care 
au participat. 

Olimpicii au optat și pentru facultățile de Litere (29), 
Chimie și Inginerie Chimică (13), Studii Europene 
(7), Teologie Romano-Catolică (6), Geografie 
(5), Psihologie și Științele Educației (4), Istorie și 
Filosofie (3), Sociologie și Asistență Socială (3), 
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (3), Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării (3), Drept 
(1), Știința și Ingineria Mediului (1). 

Aproape 19.000 de candidați și-au depus dosarele 
de înscriere pentru cursurile de licență și master 
la zi și la distanță la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca. 

În cea de-a doua sesiune de admitere la UBB, 
candidații vor avea la dispoziție 516 locuri bugetate 
la nivel licență zi, dintre care 73 sunt destinate 
elevilor proveniți de la liceele din mediul rural, iar 
43 sunt alocate candidaților de etnie rromă. La nivel 
master vor fi disponibile 447 de locuri bugetate, 
dintre care 55 pentru candidații români din afara 
granițelor țării, iar 15 pentru candidații de etnie 
rromă.

Următoarea sesiune de admitere la Universitatea 
Babeș-Bolyai va începe în data de 10 septembrie 
2018, calendarul admiterii, taxele și toate 
informațiile necesare candidaților fiind accesibile la 
adresa: http://admitere.ubbcluj.ro. 

Direcția Comunicare și PR a UBB
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Universitatea Babeș-Bolyai a dovedit în repetate 
rânduri că este o instituție orientată spre nevoile 
și cerințele comunității din care face parte, iar 
rezultatele activității de cercetare sunt dintre cele 
mai aplicate, ele mergând de la parteneriate cu actorii 
mediului economic și de afaceri, până la produse sau 
sondaje care pot constitui o bază consistentă, reală, 
pentru strategiile publice locale sau regionale. 

• O aplicație realizată de psihologii din UBB 
pentru telefoanele mobile, aflată în Top 50 
al aplicațiilor dedicate stilului de viață

Una dintre cele mai vizibile produse ale cercetării 
desfășurate de membrii comunității academice 
a Universitatea Babeș-Boylai, PsyPills – aplicația 
academică pentru telefoanele mobile elaborată de 

psihologii Departamentului de Psihologie Clinică și 
Psihoterapie din Universitatea Babeș-Boylai – a fost 
inclusă între primele 50 de aplicații din România în 
clasamentul aplicațiilor dedicate stilului de viață 
(Mobile App Ranking).

În clasamentul recent al aplicațiilor pentru 
telefoanele mobile, PsyPills (Psychological Pills – 
Pastile Psihologice – marcă protejată ORDA) se află 
pe locul 34 în topul vânzărilor în țară de sisteme 
de tip App dedicate stilului de viață (https://www.
similarweb.com/apps/top/apple/store-rank/ro/
lifestyle/top-paid/iphone). 

PsyPills este o aplicație elaborată de psihologii 
Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie 
din UBB și este disponibilă atât în limba română, cât 
și în limba engleză. Aplicația vizează autocontrolul și 
reglarea emoțională, prin „pastile psihologice” care 
diagnostichează și reduc iraționalitatea și dezvoltă 
raționalitatea, cu scopul final de a reduce emoțiile 
negative nesănătoase și de a crește starea de bine/
calitatea vieții prin emoții sănătoase. 

PsyPills poate fi utilizată în servicii clinice, de terapie 
autoadministrată (cu monitorizare terapeutică), de 
psihoeducație, dar și în cercetare. 

UBB, din nou foarte atractivă pentru studenţi
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Aplicația PsyPills a fost gândită la un preț minimal ($0.99), 
pentru a fi accesibilă și persoanelor dezavantajate socio-
economic. În plus, aplicația elaborată de specialiștii 
Universității Babeș-Bolyai dispune și de o variantă 
(parțială) demo gratuită (MoodWheel), iar autorii își vor 
da acordul pentru utilizarea gratuită a PsyPills în scopuri 
educaționale/de cercetare.

• Studiu FSPAC-UBB: Clujenii sunt mulțumiți 
de universități, de felul în care trăiesc și de 
evenimentele culturale din oraș

Aproape 60% dintre clujeni sunt mulțumiți de 
calitatea educației din România, peste 77% evaluează 

pozitiv calitatea învățământului superior românesc, 
în timp ce 89,4% au o părere bună și foarte bună cu 
privire la calitatea educației în universitățile clujene, 
arată un studiu realizat de reprezentanții Facultății 
de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 
(FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Același studiu arată că 78% dintre clujeni sunt 
mulțumiți de felul în care trăiesc, iar aproximativ 
85% au speranța că în viitor vor trăi la fel sau 
mai bine decât în prezent, cel mai mare grad de 
satisfacție fiind declarat în raport cu viața de familie, 
unde 89,3% dintre respondenți au bifat „mult” sau 
„foarte mult”. 

Cei mai mulți clujeni consideră că au suficient timp 
pentru relaxare (65,2%), că se odihnesc suficient 
(65%) și mănâncă sănătos (65,6%). Pe de altă parte, 
doar 45,2% consideră că participă suficient de mult 
la activități culturale.

În opinia clujenilor, familia și prietenii reprezintă 
principalele surse de sprijin. Dintre persoanele 
intervievate, 79,6% se așteaptă ca familia să le ajute 
în gospodărie în caz de boală, 69,1% se așteaptă 
ca familia să ofere sfaturi în cazul unor probleme 
personale, 27,9% așteaptă din partea familiei sprijin 
în găsirea unui loc de muncă, iar 67,6% consideră 
că familia este principala sursă de ajutor când au 
nevoie de bani. Pe de altă parte, prietenii sunt primii 
la care clujenii ar apela în cazul în care au nevoie 
de ajutor în găsirea unui loc de muncă (38%), de 
sfaturi în probleme personale sau familiale (37%), de 
împrumuturi urgente (33,6%) sau de ajutor în caz de 
boală (27,9%), în timp ce 23,9% dintre respondenți 
consideră instituțiile publice sau alte organizații o 
principală sursă de ajutor în găsirea unui loc de muncă.

Persoanele intervievate au o părere bună despre 
calitatea spațiilor pentru petrecerea timpului liber, 
peste două treimi dintre respondenți evaluându-
le pozitiv. Elementele de infrastructură (rutieră, 
canalizare, transport public, iluminat și salubritate) 
au avut de asemenea evaluări preponderent pozitive. 
Cele mai mari probleme cu care se confruntă clujenii 
la acest capitol sunt, conform studiului realizat de 
reprezentanții FSPAC, parcările și locuințele sociale. 
Aceasta în condițiile în care doar 29,8% dintre 
cei intervievați au o opinie bună despre situația 
parcărilor în Cluj-Napoca, în timp ce peste jumătate 
din respondenți evaluează situația locuințele sociale 
ca fiind neutră sau proastă.

Dintre măsurile propuse pentru decongestionarea 
traficului rutier, respondenții au preferat construcția 
pistelor pentru biciclete, 81,5% dintre aceștia 
considerând măsura potrivită, construcția mai 
multor parcări cu plată (81,4%) și remorcarea 
mașinilor parcate ilegal (71,7%).

Măsurile cele mai nepopulare au fost restricționarea 
accesului mașinilor pe anumite străzi și condiționarea 
accesului în centrul orașului de existența unui 
abonament, doar 46,5%, respectiv, 39,8% dintre 
respondenți considerându-le potrivite pentru 
reducerea aglomerației.

Majoritatea persoanelor intervievate au afirmat că 
folosesc foarte rar sau nu folosesc deloc serviciile 
online ale instituțiilor publice, doar o treime dintre 
respondenți accesându-le mai des de câteva ori pe 
an, majoritatea acestor persoane fiind mulțumite de 
calitatea serviciilor.

În ceea ce privește bugetarea participativă, majoritatea 
clujenilor (58,2%) au afirmat că nu auziseră despre 
procesul prin care pot vota proiecte pentru finanțare 
din partea Primăriei, iar dintre cei care știau despre 
acest proces 56,6% nu au participat la vot. Proporția 
celor care declară că au votat dintre respondenții care 
au sub 50 de ani este dublă față de proporția celor 
care declară că au votat și au peste 65 de ani.

Potrivit rezultatelor studiului, majoritatea persoanelor 
intervievate s-au declarat mulțumite de calitatea 
mediului (80,4%), calitatea apei, aerului sau a nivelului 
de curățenie din oraș.

În ceea ce privește încrederea în instituțiile publice, 
același studiu arată că instituțiile cu cele mai mari 
probleme de imagine sunt Parlamentul (doar 7,1% 
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dintre respondenți au declarat încredere multă sau 
foarte multă), respectiv partidele politice (5,2%). 

În același timp, clujenii au nivelele de încredere cele 
mai ridicate în Primărie (44%), Biserică (42,3%) și 
Președinte (42,3%). 

În ceea ce privește impactul pe care îl au evenimentele 
culturale asupra comunității și calității vieții, majoritatea 
respondenților au evaluat pozitiv TIFF (89,3%), Zilele 

Clujului (86,7%), festivalul Jazz in the Park (84,4%), 
festivalul Untold (80,9%) și Zilele maghiare (57,2%).

Studiul a fost realizat la finalul anului 2017 și 
începutul anului 2018. 

Direcția Comuniare și PR a UBB



28 29Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.universitaria.ase.rohttps://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

socială a vieții cotidiene de atunci, autorul tratând 
vizionările cvasi-clandestine ale meciurilor de fotbal 
(pe care le denumește “football gatherings”). 

Cercetarea bazată pe interviuri realizate cu persoane 
care au participat la aceste întruniri oferă răspunsuri 
argumentate la trei întrebări principale: 

– Cum s-a organizat acest fenomen și cum funcționa? 

– Ce rol comunitar a îndeplinit? 

– Ce consecințe sociale au avut semnificațiile simbolice 
atașate fenomenului de către actorii implicați?

Potrivit tezei centrale a cărții, vizionările colective 
de fotbal au devenit mult mai mult decât o formă 
de consum (media și sport), având semnificații 
sociale puternice, în condiţiile în care fenomenul a 
produs un spațiu social alternativ care, cel puţin în 
perioada evenimentelor fotbalistice majore precum 

Excelenţa sportivă este, asemeni tuturor celorlalte 
domenii abordate de Universitatea Babeş-Bolyai, o 
prioritate, iar ea se manifestă nu doar în activitatea 
sportivă propriu-zisă, ci şi în cea de cercetare a 
fenomenului sportiv.

• UBB, pe locul 9 în Europa la fotbal universitar

Echipa de fotbal a Universității Babes-Bolyai s-a 
clasat pe poziţia a noua în clasamentul echipelor 
studenţeşti de fotbal din Europa în urma participării 
la Turneul Final al Jocurilor Universitare Europene 
din Portugalia.

Participarea UBB la această competiţie a fost 
continuarea firească a câştigării, în luna mai 2018, a 
finalei Campionatului național universitar de fotbal 
de la Timișoara. 

Studenţii clujeni sunt la a doua participare la turneul 
final al Jocurilor Universitare Europene, prima având 
loc în urmă cu doi ani.

• „Fotbalul interzis” în România condusă 
de Nicolae Ceauşescu, subiect al unei 
cercetări publicate la o prestigioasă editură 
internaţională 

Fotbalul interzis şi vizionarea partidelor în România 
condusă de Nicolae Ceaușescu sunt subiectul 
unei cărți publicate recent la prestigioasa editură 
Palgrave Macmillian de dr. László Péter, de la Catedra 
de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai. 

Forbidden Football in Ceausescu’s Romania oferă 
o analiză a unui fenomen social larg răspândit în 
România anilor ‘80 şi se constituie într-o istorie 

Sportul, o preocupare constantă a UBB
Campionate Europene sau Mondiale, respectiv 
competițiile internaționale cum ar fi Cupa UEFA sau 
Cupa Campionilor Europeni (predecesoarea Ligii 
Campionilor), a reușit să iasă de sub controlul direct 
al autorităților. 

Este vorba despre sute de mii de persoane care au 
ieșit din rutina controlată a cotidianului pentru a 
vedea meciurile și au produs o realitate modelată 
de ei înşişi. Potrivit cercetării, activitățile și audiența 
eterogenă a meciurilor au închegat un public dizident, 
devenind în mod spontan manifestări colective ale 
unei rezistențe tăcute, forme de evadare și protest, 
având şi rolul de a consolida comunitatea, de a întări 
solidaritatea colectivă, respectiv identitatea etnică. 

Studiile de caz bine detaliate prezintă vizionările 
organizate în Estul Transilvaniei, în zona Clujului și în 
împrejurimi, respectiv în Sudul Transilvaniei. 

Direcția Comunicare și PR a UBB
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
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Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE,  Doctor Honoris Causa al 
Academiei de Studii Economice a Moldovei

Pe data de 28 septembrie a.c., în cadrul Ședinței 
Festive a Senatului ASEM, prof. univ. dr. Nicolae 
Istudor, Rectorul ASE, a primit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Academiei de Studii Economice 
a Moldovei din Chișinău (ASEM), care a sărbătorit 
27 de ani de la înființare și Ziua Economistului. 
Evenimentul se înscrie în tradiția de peste un sfert 
de veac a fructoasei colaborări academice, științifice 
și culturale dintre universitățile noastre, inițiată încă 
de la înființarea ASEM de către prof. univ. dr. Paul 
Bran, Rector al ASEM (1991–1994) și Rector al ASE 
București (1996–2004).
Cu această ocazie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 
Rectorul ASE, a mulțumit Senatului și membrilor 
comunității universitare a ASEM prezenți la 
festivitate. De asemenea, domnia sa a susținut 
o prelegere, făcând referire la modalitățile prin 
care ASE dorește să-și îndeplinească misiunea sa 
formatoare în pregătirea celor mai buni specialiști 
din piață, viitorii cetățeni activi cu simțul realității și 
responsabilității: „Acest scop fundamental necesită 
eforturi concrete pentru o  ofertă educațională care 
să aibă în vedere formarea conștiinței deopotrivă 
profesională și civică, pentru specialiști care știu 
să-și înțeleagă în termeni naționali particularitatea 
locului de muncă și agenda profesiei. În opinia 
mea, vom pregăti astfel de specialiști când vom găsi 
formula prin care să modelăm profilul lor cu cele 
patru dimensiuni hotărâtoare: cultura generală, 
cultura antreprenorială, cultura legalității și cultura 
democrației (în care să includem și iubirea de țară). 
Toate cele patru dimensiuni ale culturii specialistului 
dau măsura exactă a ceea ce ne-ar duce pe noi în 
zona de confort a performanțelor economice, sociale 
și naționale”, a afirmat prof. univ. dr. Nicolae Istudor.
Ceremonia de decernare a titlului de Doctor 

Honoris Causa a avut loc în cadrul celei de-a 
XX-a ediții a Conferinței Științifice Internaționale 
„Competitivitatea și Inovarea în Economia 
Cunoașterii”, organizată pe 28–29 septembrie la 
Chișinău, de către Academia de Studii Economice 
a Moldovei împreună cu Academia de Studii 
Economice din București, Institutul Național de 
Cercetări Economice „Constantin C. Kirițescu”, 
Academia Română și Universitatea „Valahia” din 
Târgoviște.
Dezbaterile manifestării științifice, în cadrul cărora 
au participat cu lucrări membrii delegației ASE, 
s-au axat pe evaluarea stării actuale de dezvoltare 
a economiei cunoașterii, stimularea cercetării, 

colaborării și diseminării informațiilor existente 
și a rezultatelor cercetării în domeniile cele mai 
importante ale vieții și activității în economia 
cunoașterii. S-a subliniat necesitatea facilitării 
proiectelor de colaborare între cercetători, cadre 
didactice și mediul de afaceri, pentru identificarea 
unor soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru 
fundamentarea, testarea și aplicarea unor noi modele 
și strategii de dezvoltare în diverse domenii ale 
cunoașterii - economie, contabilitate, audit și analiză 
economică, informatică, cibernetică, statistică, 
finanțe, inovații, antreprenoriat, sociologie, științe 
juridice, agricultură, mediu, sănătate, învățământ, 
cultură, turism, artă etc. 

Fotografii:  Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice a Moldovei, Chișinău
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Participarea Delegației ASE la Conferința și Târgul Educațional EAIE
European Association for International Education

În perioada 10–14 septembrie a.c., o delegație 
a Academiei de Studii Economice din București, 
condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 
ASE, a participat la cea de-a 30-a ediție a Conferinței și 
Târgului Educațional EAIE, ediția 2018 fiind organizată 
în Elveția, la Geneva, de Asociația Europeană pentru 
Educație Internațională (European Association for 
International Education). 

Evenimentul, unul dintre cele mai importante de 
pe piața educațională internațională, a reunit peste 
5800 de participanți care activează în domeniul 
învățământului superior în 95 de țări. În timpul celor 
cinci zile de desfășurare a acestuia, au fost organizate 
40 de pavilioane naționale și au avut loc 250 de 
sesiuni de specialitate și workshop-uri. Din România 
au fost prezente 30 de universități și reprezentanți 

ai Ministerului Educației Naționale, ai Agenției 
Naționale Erasmus, ai Unității Executive pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, ai Misiunii 
permanente a României la ONU și ai Ambasadei 
României în Elveția.
Pe 11 septembrie a.c., delegația ASE a participat la 
„Graduate Employability Summit 2018”, organizat de 
QS Intelligence Unit, în colaborare cu Universitatea din 
Geneva. În cadrul acestui Summit, au fost dezbătute 
aspecte legate de competențele absolvenților de 

studii universitare în raport cu cerințele pieței muncii 
și dezvoltarea serviciilor universitare în domeniul 
orientării în carieră și a creșterii angajabilității.  
În cursul aceleiași zile, delegația ASE a fost prezentă 
la o reuniune cu viitorul președinte al EAIE,  
doamna Sabine Pendl și ambasadorul Adrian Cosmin 
Vierița, reprezentantul permanent al României 
pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva și 
organizațiile internaționale cu sediul în Elveția.
Pe data de 12 septembrie a.c., delegația ASE a 
participat la o sesiune plenară și s-a întâlnit cu domnul 
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Bernardo Amador, Director EMEA (Director pentru 
Europa, Orientul Mijlociu și Asia) – QS Unisolution. 
După această sesiune, a avut loc o recepție la standul 
„Study in Romania” la care au participat domnul Gigel 
Paraschiv, Secretar de stat în Ministerul Educației 
Naționale, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, 
Președinte al Consiliului Național al Rectorilor și 
prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite 
al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Organizat sub egida Consiliului Național al Rectorilor 
din România și cu sprijinul Ministerului Educației 
Naționale, pavilionul „Study in Romania” este o 
inițiativă care vizează promovarea internaționalizării 
învățământului superior românesc. În cadrul acestui 
eveniment, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, 
președinte CNR, a declarat că universitățile 
românești se dovedesc a fi competitive nu numai 
prin calitatea actului educațional, activitățile în 
domeniul cercetării, oferirea unui mediu de studiu 

corespunzător și eficient, ci și din punct de vedere 
al rezultatelor privind internaționalizarea mediului 
academic românesc. 
Delegația ASE a fost compusă din  
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE,  
prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu – prorector 
responsabil cu relațiile internaționale, prof. univ. dr. 
Marian Dârdală – decan al Facultății de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică, prof. univ. dr. 
Anca Ilie – prodecan al Facultății de Relații Economice 
Internaționale, conf. univ. dr. Anca Bogdan – Director 
Relații internaționale. 

Fotografii: Întâlniri fructuoase ale delegației ASE, în cadrul celei de-a 30-a ediții a Conferinței „European Association for International 
Education” de la Geneva. 

Școli de vară ASE 2018 – în contextul internaționalizării universității

Academia de Studii Economice din București 
a continuat în perioada iulie–septembrie a.c. 
organizarea unor școli de vară cu tradiție, dar a și 
inițiat unele noi, apărute ca răspuns la cerințele 
de educație și dezvoltare personală în continuă 
dinamică ale studenților, ocazii perfecte de a îmbina 
învățarea formală și nonformală cu interacțiunea cu 
mediul de afaceri și cultural-artistic internațional.

Școala Internațională de Vară „Bucharest Summer 
University”

Cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară  
„Bucharest Summer University”, organizată de 
Academia de Studii Economice din București, prin 
intermediul Senatului Studenților și sub mentoratul 
Facultății de Marketing, s-a desfășurat în perioada 

Fotografii: „Bucharest Summer University” – școală de vară internațională cu tradiție organizată de ASE București
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12–26 August 2018. Tema acestei ediții a fost: 
„Cultural Heritage: fostering community spirit and 
sustainable development”. 

Scopul acestui proiect a fost implicarea directă a 
studenților proveniți din peste 20 de țări în dialog și 
dezbateri cu specialiști consacrați, atât din mediul 
academic, cât și din mediul de afaceri, promovarea 
schimbului de idei și prezentarea unor soluții pentru 
problemele apărute în domeniul patrimoniului 
cultural și al dezvoltării durabile, în urma căreia aceștia 
au primit 5 puncte de credit transferabile ECTS. 

Dintre activitățile culturale și creative organizate pe 
parcursul școlii de vară, amintim: un tur de biciclete 
prin București, Karaoke Party, Bucharest City Tour, un 
„Treasure Hunt” menit să dezvolte spiritul competitiv 
al participanților, un eveniment multicultural intitulat 
„Global Village”, care a oferit participanților ocazia de 
a-și prezenta țările, obicieiurile și tradițiile. Participanții 

Fotografii: Lucrările Școlii de vară „Data Science Summer School”, la Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca” 

au fost extrem de încântați și de oportunitatea de 
a vizita o serie de obiective turistice importante din 
România și anume: Palatul Parlamentului, Banca 
Națională a României, Muzeul Național de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”, Castelul Peleș, Castelul 
Bran, Transfăgărășanul, Bâlea Lac, Barajul Vidraru, 
Brașov, Predeal, Parcul Natural Văcărești.

Școala de vară „Data Science Summer School”

Academia de Studii Economice din Bucuresti 
a organizat, pentru prima dată în Romania, în 
perioada 24–31 august a.c., Școala de vară „Data 
Science Summer School”, găzduită de Centrul de 
Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”. 
Școala de vară a fost organizată cu sprijinul 
Direcției Relații Internaționale ASE, al Facultății de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și 
al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse 
de Valori. Cursurile și activitățile practice s-au 
desfășurat cu participarea unor specialiști din 
străinătate: Răzvan Bunescu – Universitatea din 
Ohio, SUA, Marko Grobelnik și James Hodson – 
Institutul „Josef Stefan”, Slovenia, Carlos Iglesias – 
Universitatea Politehnică din Madrid, Spania, Dan 
Nicolae – Universitatea din Chicago, SUA, Dumitru 
Roman – Universitatea din Oslo, Norvegia, Ioan 
Toma – Universitatea din Innsbruck, Austria.

Printre temele abordate de cei aproape 30 de 
participanți – studenți masteranzi sau doctoranzi 
din România (București, Cluj, Constanța, Iași), Rusia 
(Moscova) și Azerbaidjan, precum și reprezentanți 
ai mediului de afaceri – s-au numărat: știința, 
managementul și vizualizarea datelor, elemente de 
statistică, algoritmi de învățare mecanică, evoluția 
cerințelor pieței muncii în domeniul TIC etc.

Școala de vară „Iași – istorie, cultură, viitor”

În perioada 2–8 septembrie a.c. s-a desfășurat la Iași 
Universitatea de vară intitulată„Iași – istorie, cultură, 
viitor” organizată de Academia de Studii Economice 
din București prin intermediul Facultății de Business 
și Turism (Departamentul de Turism și Geografie), 
în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” prin intermediul Facultății de Economie și 
Administrarea Afacerilor și al Facultății de Geografie 
și Geologie și cu sprijinul Clubului studențesc ECOTUR 
din București. O parte dintre activități au fost dedicate 
Centenarului Marii Uniri. Programul a inclus vizite la 
principalele obiective turistice din Iași și împrejurimi, 
workshop-uri, activități de team building, ateliere 
creative, degustare de vinuri, vizite profesionale etc. 

În cadrul prelegerilor s-a discutat despre principalele 
tendințe din industria ospitalității la nivel internațional 

Fotografii: Universităţi din cadrul Consorţiului Universitaria colaborează şi în perioada şcolilor de vară
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și în România, participanții având posibilitatea 
de a cunoaște experiențele dobândite de către 
reprezentanți ai mediului privat în gestiunea hotelieră 
accentuând importanța bunelor practici în realizarea 
indicatorilor de eficiență și asigurarea competitivității 
economice. De asemenea, a avut loc și un eveniment 
de tip „World café” în care discuțiile s-au axat pe 
găsirea unor soluții concrete de creștere a atractivității 
turistice urbane atât pentru turiști cât și pentru 
comunitățile locale și care să armonizeze interesele 
tuturor participanților la viața economică și socială 
din spațiul urban – autorități locale, ONG-uri, mediul 
privat, locuitori etc. atât prin intermediul investițiilor 
în infrastructură și servicii turistice, cât și prin crearea 
unui cadru de consultare publică locală, toate acestea 
fiind de natură să contribuie la îmbunătățirea nivelului 
de trai pentru locuitori și la dobândirea de experiențe 
autentice de călătorie de către vizitatori. 

Școala de vară „Business and Competitive 
Intelligence For Entrepreneurs”

În perioada 10–14 septembrie a.c., ASE a organizat 
în cadrul proiectului european „CIEN – Business 
and Competitive Intelligence for Entrepreneurs”, 

prin programul ERASMUS+, a doua școală de vară, 
cu peste 60 de participanți – studenți, profesori, 
reprezentanți ai mediului de afaceri – din Bulgaria, 
Franța, Grecia și România.

Cu acest prilej, pe 12 septembrie a.c., a avut loc 
la ASE conferința privind Business & Competitive 
Intelligence pentru antreprenori, alături de un  
mini-târg de soluții de business intelligence. Sesiunea 
de informare a beneficiat de suportul și participarea 
mediului academic internațional (Școala de Afaceri 
EDC Paris și Conservatorul Național de Arte și Meserii 
CNAM Paris– Franța precum și SP Jain School of 
Global Management – Emiratele Arabe Unite), dar și 
a mediului de afaceri național. În cadrul conferinței, 
a fost prezentat mesajul Ministerului pentru Mediul 
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și al Centrului 
de Excelență în Comerț Exterior, nou înființat în ASE.

Proiectul CIEN este implementat de către ASE într-
un consorțiu de universități din Bulgaria, Franța, 
Grecia și România, fiind primul de acest tip care 
aduce în atenția instituțiilor de învățământ superior 
și mediului de afaceri cunoștințele cu privire la 
business și competitive intelligence.

Fotografie: Cea de-a doua ediție a Școlii de vară „Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurs”

Școli de vară organizate de Facultatea de 
Administrarea Afacerilor cu predare în limbi 
străine – FABIZ

Ca în fiecare an, Facultatea de Administrarea 
Afacerilor cu Predare în Limbi Străine – FABIZ a 
organizat școli de vară în toate cele trei limbi în 
care organizează programe de studii universitare: 
engleză, franceză și germană. 

În perioada 26 august – 4 septembrie a.c., FABIZ 
a organizat la Constanța, cu sprijinul companiei 
Ernst & Young și al Fundației Konrad Adenauer, cea 

de-a doua editițe a Școlii de vară „How to Manage 
Change – Challenges of Globalisation”, a cărei temă 
de anul acesta a fost „The Digitisation Revolution”. 
Participanții au dezbătut modele de afaceri, 
management și digitalizare cu cadre didactice de 
la universități internaționale de top din Franța, 
Germania, Italia, Norvegia, Olanda. 

Școala de vară de Antreprenoriat și Limba Germană 
2018 a fost organizată pentru două serii de cursanți, 
în perioadele 22 iulie–3 agust și 5–17 august a.c. 
în stațiunea Moieciu de Sus, Județul Brașov, iar 

Fotografii: Școli de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, ASE București
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Școala de Franceză 2018 s-a desfășurat în perioada  
19–31 august 2018, în aceeași localitate. Participanții 
la cele două școli de vară au avut ocazia să îmbine 
utilul cu plăcutul, cursurile de limbă predate de 
profesori nativi alternând cu numeroase activități 
de timp liber desfășurate într-un cadru natural 
deosebit, toate oferindu-le ocazia de a comunica 
efectiv în limba franceză sau germană. De asemenea, 
au fost organizate seri tematice și întâlniri cu diferite 
personalități din spațiul francofon sau german: 
manageri ai unor companii franceze/germane 
prezente în România, personalități din viața publică 
din Franța sau Germania, antreprenori etc., care 
au împărtășit din experiența lor, evidențiind 
oportunitățile profesionale care se deschid celor ce 
stăpânesc limbile străine respective.

Participarea echipei Centrului de limbă și cultură 
rusă din ASE la Școala de vară de la Varna și la 
Festivalului studenților care învață limba rusă de 
la Kamcia, Bulgaria

Echipa Centrului de limbă și cultură rusă din ASE a 
participat în perioada 13–18 august a.c., la cea de-a 
10-a ediție a Școlii internaționale de limba rusă de 
la Varna, alăturându-se echipelor din 14 universități 
din 10 țări din Europa. Cursurile de limbă, cultură 
și civilizație rusă au alternat cu worskhop-uri, 
competiții și experiențe interactive de socializare în 
limba rusă.

Între 10–15 septembrie a.c., s-a desfășurat la 
Kamcia, în Bulgaria, cea de-a 7-a ediție a Festivalului 

Fotografii: Echipa Centrului de limbă și cultura rusă din ASE la Varna și Kamcia, Bulgaria

internațional al studenților care învață limba rusă. 
La ediția de anul acesta au participat studenți din 
29 de universități din 21 de țări din Europa și Asia, 
echipa României reunind studenți de la Academia 
de Studii Economice din București, Universitatea 
din București și Școala Națională de Științe Politice 
și Administrative. Aceștia au susținut diferite 
programe artistice și au frecventat unul dintre 
cele 12 masterclass-uri, sub conducerea unor mari 
specialiști ruși în domenii de interes foarte diferite, 
în cadrul cărora au elaborat proiecte în echipă, 
prezentate în ultima zi a festivalului.

Varietatea și complexitatea școlilor de vară organizate 
de Academia de Studii Economice din București 
în capitală sau în țară, precum și participarea cu 

succes a studenților ASE la programe similare în 
străinătate, sunt mărturii ale atitudinii proactive 
ale managementului și comunității academice în 
promovarea învățării nonformale, a diversității 
culturale și a internaționalizării învățământului 
superior.
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Deschiderea noului an universitar la  
Academia de Studii Economice din București

Pe 1 octombrie a.c., în Aula Magna, a avut loc 
Festivitatea de deschidere a anului universitar  
2018–2019 la nivel de ASE, eveniment la care au 
participat membri din conducerea universității, a 
facultăților, cadre didactice, studenți, precum și invitați 
din mediul de afaceri și de la instituții de învățământ 
preuniversitar din țară. Au luat cuvântul Rectorul 
ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Președintele 
Senatului Universitar, prof. univ. dr. Pavel Năstase, 
prof. univ. dr. Florin Georgescu, Prim Vice-guvernator 
al BNR, domnul Leonardo Badea, Președinte al 
Autorității de Supraveghere Financiară, prof. Roxana 
Carmen Ionescu, Director al Colegiului Economic 
„Virgil Madgearu” din București, drd. Dragoș Stoica, 

Președinte USASE. În cadrul Festivității au fost 
premiați studenții din anul I licență cu cele mai mari 
medii la admitere, conducerile colegiilor absolvite de 
aceștia și ale colegiilor/liceelor care au avut cel mai 
mare număr de absolvenți admiși la ASE în acest an.  

Pe parcursul zilei de 1 octombrie, au avut loc și 
ceremoniile de deschidere a noului an universitar la 
nivelul celor 11 facultăți ale ASE. 

Academia de Studii Economice din București urează 
tuturor partenerilor din Consorțiul Universitaria 
succes în noul an universitar și multe realizări 
remarcabile!

Fotografii: Festivitatea de deschidere a noului an universitar la ASE
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI



48 49Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.universitaria.ase.rohttps://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

Centrul de Studii Europene Iași (Facultatea de 
Drept) va coordona în perioada 2018–2021 
proiectul ReGrowEU, câștigat în competiția 
“Proiecte complexe de cercetare de frontieră”.

Proiectul ReGrowEU – “Advancing ground-breaking 
research in regional growth and development theories, 
through a resilience approach: towards a convergent, 
balanced and sustainable European Union” – a 
intrat în competiția organizată de UEFISCDI în cadrul 
programului PN-III-P4-IDPCCF-2016, împreună cu alte 
176 de proiecte depuse de universități și de centre de 
cercetare din România.

Proiect de amploare câștigat de UAIC în competiția „Proiecte 
complexe de cercetare de frontieră”

Dintre cele 10 proiecte aprobate spre finanțare, 
doar două sunt implementate în domeniul 
științelor sociale și umaniste, finanțarea având ca 
scop susținerea și promovarea cercetării științifice 
avansate, multi-, inter- și trans-disciplinare.

Proiectul propune dezvoltarea unor noi modele 
de analiză a creșterii și dezvoltării regionale prin 
prisma conceptului de reziliență, cu scopul de 
a contribui la fundamentarea unor politici mai 
eficiente de convergență și dezvoltare regională 
la nivel european și în România.

Coordonatorul proiectului este profesorul Peter 
NIJKAMP, profesor emerit pentru excelență 
didactică și de cercetare în economie regională și 
geografie economică și unul dintre cei mai reputați 
specialiști în domeniu la nivel internațional.

Echipa UAIC, coordonată de doamna prof.univ.
dr. Gabriela Carmen PASCARIU, va fi formată din 
profesori și cercetători din cadrul Centrului de 
Studii Europene (Facultatea de Drept), a Facultății 
de Economie și Administrarea Afacerilor, a 
Facultății de Geografie și Geologie, precum și 
cercetători asociați ai Academiei Române. Vor 

participa de asemenea experți internaționali 
de top, cu o activitate de excelență competitivă 
internațional, atât în cadrul echipelor de 
cercetare, cât și a structurilor de management ale 
proiectului.

Proiectul va fi implementat în colaborare cu 
Academia de Studii Economice din București 
(coordonator prof.univ. dr. Daniela Luminița 
CONSTANTIN) și Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj Napoca (coordonator conf.univ.dr. Bogdana 
NEAMȚU) și va beneficia de o finanțare de 6 
milioane de lei.
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Conducerea UAIC a participat la cea de-a XXX-a aniversare a  
„Magna Charta Universitatum”

În perioada 17–18 septembrie 2018, la Universitatea din 
Salamanca, Spania, a avut loc cea de-a XXX-a aniversare 
a „Magna Charta Universitatum”, în cadrul căreia s-a 
desfășurat conferința „Universitatum – University 
values in a changing world”. La conferință au participat, 
în calitate de invitați de onoare, Majestatea Sa Regele 
Felipe al VI-lea al Spaniei și Regina Letizia și reprezentanți 
ai universităților din întreaga lume. Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost reprezentată la 
acest eveniment de prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, 
Ordonator de credite, care a susținut o prezentare 
în cadrul panelului ,,Cum răspund universitățile la 
provocări”. Temele abordate au fost despre cum pot 
răspunde universitățile la noile cerințe de pe piața 
muncii, care sunt factorii care influențează schimbările 
în programele de studii, cum ar putea universitățile 
să devină centre de învățământ superior și instituții 
capabile să mobilizeze întregul potențial intelectual, cum 

primesc și cum răspund universitățile semnalelor venite 
din partea comunității locale. În cadrul acestui panel 
au susținut prezentări și Pam Fredman, Președintele 
Asociației Internațională a Universităților din Paris, 
Franța, Khaled Abdel Ghaffar, Ministrul Învățământului 
Superior și al Cercetării Științifice din Egipt și Ludovic 
Thilly, Președintele Comitetului Executiv al Coimbra 
Group, Belgia.

„Magna Charta Universitatum” este un document 
elaborat în 1988 și semnat la data de 18 septembrie 1989 
de către toți rectorii universităților europene prezenți 
la Universitatea din Bologna, cu ocazia celebrării a 900 
de ani de la înființarea primei universități europene cu 
activitate continuă până astăzi.

Documentul conține principiile libertății academice 
și autonomiei instituționale, ca ghid pentru o bună 

guvernare și auto-înțelegere a universităților în viitor. 
Acest document a devenit o referință importantă 
pentru valorile și principiile fundamentale ale 
universităților, fiind în prezent semnat de peste 800 
de lideri universitari din întreaga lume.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a 
devenit semnatara Magna Charta Universitatum 
în septembrie 2006. UAIC ilustrează principiile 
fundamentale ale Magna Charta Universitatum, atât 
prin misiunea sa – de a crea și păstra valorile științei, 
culturii și civilizației, de afirmare a identității culturale 
și spirituale naționale, de promovare a gândirii libere 
și a democrației academice, de a crea și menține o 
relație indisociabilă între activitatea didactică și cea 
de cercetare – , cât și prin obiectivele strategice prin 
care această misiune se materializează.
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În ultimii ani, un grup de cercetători de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și-a câștigat 
un loc important în mediul științific internațional 
prin soluții inovative și ecologice privind epurarea 
apelor uzate. Pentru a ataca substanțele chimice 
periculoase ce rezistă la tratamente convenționale 
ale apelor reziduale, Mariana Neamțu și grupul său 
au sintetizat în laborator o serie de materiale, atât 
de mici încât nu pot fi văzute nici cu un microscop 
obișnuit. Introduse în apele uzate, acestea 
funcționează ca un catalizator și produc un lanț de 
reacții ce se încheie cu descompunerea completă a 
substanțelor dăunătoare. La final, materialele pot fi 
recuperate cu ușurință și refolosite cu succes.

Nanoparticule create la UAIC pentru a lupta cu poluanții periculoși din ape

Apele uzate sunt pline de poluanți. Ele trec, în mod 
obligatoriu, prin stații de epurare a apei, unde aceștia 
sunt eliminați prin mai multe etape și prin mai multe 
metode de tratament. Însă, o parte dintre compușii 
toxici sunt rezistenți la procedeele obișnuite și rămân 
în apă. Chiar dacă sunt în concentrații mici, acei 
poluanți sunt periculoși pentru sănătatea oamenilor. 
De exemplu, o substanță prezentă în ape, rezultată 
din produsele din plastic – Bisfenol A sau BPA –, 
afectează direct sistemul endocrin, crește riscul de 
cancer, diabet, accelerează pubertatea feminină, 
precum creșterea dezechilibrată a proporției 
genului feminin în speciile acvatice. Bisfenolul A este 
nereactiv la procedeele chimice clasice din stațiile 

de tratament, astfel încât pentru eliminarea lui, sunt 
necesare procedee sofisticate și costisitoare. 

„Bisfenolul A este unul dintre inamicii cei mai de 
temut ai sănătății publice și extrem de greu de 
înlăturat din ape. De câțiva ani, căutăm soluții 
mai ieftine, mai ecologice și mai ușor de produs 
decât procedeele actuale”, explică Mariana 
Neamțu, coordonatoarea colectivului de Științele 
Mediului din cadrul Departamentului de Cercetare 
Interdisciplinară – domeniul Științe al Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”. „Cercetarea se concentrează 
pe catalizatori care să faciliteze reacții de generare a 
speciilor reactive ale oxigenului, să fie prietenoși cu 
mediul, ușor de recuperat și chiar reutilizabili.”

Procedeul de tratare a apei realizat în laborator 
funcționează după următorul principiu: sunt creați 

suporți magnetici de dimensiuni nano; suporții 
sunt înveliți cu un strat care împiedică oxidarea și 
aglomerarea lor, pe care se fixează o substanță 
activă, al cărei rol este să producă anumite reacții 
chimice în apă; particulele sunt introduse în apa 
contaminată; se supun radiției ultraviolete, iar 
radicalii reactivi rezultați în reacțiile chimice devin 
atât de „înfometați” încât atacă poluantul; în 
15–60 de minute, poluantul este distrus aproape 
complet; după încheierea reacției, nano-particulele 
magnetice sunt recuperate cu ușurință din apă, 
apoi refolosite la o următoare reacție, cu o eficiență 
suficient de mare.

„Faptul că acești catalizatori vor putea fi refolosiți și 
că nu produc daune mediului este un mare câștig în 
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de tratament, astfel încât pentru eliminarea lui, sunt 
necesare procedee sofisticate și costisitoare. 

„Bisfenolul A este unul dintre inamicii cei mai de 
temut ai sănătății publice și extrem de greu de 
înlăturat din ape. De câțiva ani, căutăm soluții 
mai ieftine, mai ecologice și mai ușor de produs 
decât procedeele actuale”, explică Mariana 
Neamțu, coordonatoarea colectivului de Științele 
Mediului din cadrul Departamentului de Cercetare 
Interdisciplinară – domeniul Științe al Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”. „Cercetarea se concentrează 
pe catalizatori care să faciliteze reacții de generare 
a speciilor reactive ale oxigenului, să fie prietenoși 
cu mediul, ușor de recuperat și chiar reutilizabili.”

Procedeul de tratare a apei realizat în laborator 
funcționează după următorul principiu: sunt creați 
suporți magnetici de dimensiuni nano; suporții 
sunt înveliți cu un strat care împiedică oxidarea 
și aglomerarea lor, pe care se fixează o substanță 
activă, al cărei rol este să producă anumite reacții 
chimice în apă; particulele sunt introduse în apa 
contaminată; se supun radiției ultraviolete, iar 
radicalii reactivi rezultați în reacțiile chimice devin 
atât de „înfometați” încât atacă poluantul; în 
15–60 de minute, poluantul este distrus aproape 
complet; după încheierea reacției, nano-particulele 
magnetice sunt recuperate cu ușurință din apă, 
apoi refolosite la o următoare reacție, cu o eficiență 
suficient de mare.

„Faptul că acești catalizatori vor putea fi refolosiți și 
că nu produc daune mediului este un mare câștig în 
procedeul nostru. În curând, mai ales sub presiunea 
reglementărilor de mediu, industriile vor fi obligate 
să caute astfel de soluții sustenabile, ieftine și 
ecologice, pentru a trata suplimentar apele uzate”, 
anticipează Mariana Neamțu.

BPA nu este singurul poluant pe care cercetătorii 
UAIC l-au avut în vedere. În ultimii ani, colectivul de 
Științele Mediului a gândit și testat soluții pentru 
coloranți folosiți în industria textilă și filtrele UV 
din cremele de protecție solară sau alte produse 
cosmetice. 

Ultimele studii, publicate în Applied Catalysis B: 
Environmental, respectiv Scientific Reports (Nature 
Publishing), s-au concentrat asupra două procedee 
diferite pentru producerea aceluiași efect – 
degradarea Bisfenolului A. 

Într-un procedeu, cercetătorii au fixat pe acele 
particule magnetice un nanomaterial și un compus 
bazat pe fier. În cel de-al doilea, dovedit superior 
ca eficiență, au folosit un tip de porferină. Cele mai 
cunoscute tipuri de porferină sunt clorofila și hemul, 
cel din urmă făcând parte din compoziția sângelui. 
Substanțele fixate pe suport au ca scop ca, atunci 
când sunt în apă, sub influența razelor ultraviolete, să 
producă un tip de specii reactive ale oxigenului, care 
poate să reacționeze cu acele substanțe poluante.

Ambele procedee au necesitat colaborarea într-o 
echipă interdisciplinară și internațională. „Ideea 
studiul ne aparține nouă. Catalizatorii au fost 
sintetizați în laboratorul nostru, iar în Germania 
au fost parțial caracterizați, utilizând diverse 
instrumente de laborator performante. Am 
colaborat cu Universitatea Humboldt din Berlin 
și Bundesanstalt für Materialforschung- und 
prüfung, unde materialul a fost parțial caracterizat 
morfologic și unde au fost identificate speciile 
reactive ale oxigenul generate de către materialele 
sintetizate de noi. Cinetica de reacție în diverse 
condiții a fost studiată de către noi atât la Iași cât și 
la Berlin, în timpul unor stagii de cercetare. Pentru 
testele de cito-toxicitate, care urmăresc să vadă 
dacă nu cumva BPA se descompune în substanțe 

periculoase, am colaborat și cu Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Iași.”

Deși acești catalizatori nu sunt aplicați încă industrial, 
companiile și comunitățile încep să conștientizeze 
necesitatea unor procedee suplimentare de tratare 
a apelor reziduale. O atenție deosebită este acordată 
substanțelor reziduale generate de poluarea cu 
plastic, mai ales că în Oceanul Pacific există acum 
o insulă de gunoi de plastic de trei ori mai mare 
decât suprafața Franței. În prezent, soluțiile sunt 
scumpe și folosite pe o scară restrânsă – apele pot 
fi tratate cu ozon sau pot fi folosiți catalizatori ce au 
la bază argintul, aurul sau platina. Cerința pentru 
tratamente mai convenabile și mai prietenoase 
cu mediul este mare, iar soluția câștigătoare s-ar 
putea găsi chiar la Iași. 

Colectivul de Științele mediului din cadrul 
Departamentului de Cercetare Interdisciplinară – 
domeniul Științe este alcătuit din: CS I dr. Mariana 
Neamțu, CS III dr. Claudia Nădejde și CS dr. Loredana 
Țepes.

Citiți mai multe:

Functionalized magnetic nanoparticles: Synthesis, 
characterization, catalytic application and assessment 
of toxicity, Mariana Neamtu, Claudia Nadejde, Vasile-
Dan Hodoroaba, Rudolf J. Schneider, Liliana Verestiuc 
& Ulrich Panne, Nature Scientific Reports

Singlet oxygen generation potential of porphyrin-
sensitized magnetite nanoparticles: Synthesis, 
characterization and photocatalytic application, 
M.Neamțu, C.Nădejde, V.-D.Hodoroaba, R.J.Schneider, 
U.Panne, Applied Catalysis B:Environmental
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UVT mizează pe dinamism și inovație
Inteligența artificială, promovată în rândul studenților

Universitatea de Vest din Timișoara a intrat în 
noul an academic cu emoții mari atât din partea 
reprezentanților conducerii și a cadrelor didactice, 
cât și din partea studenților și a apropiaților lor. 

Anul universitar 2018/2019 a început în perioada 
19 – 24 septembrie cu „Săptămâna de inițiere”, 
un program de activități dedicat în principal 
studenților din anul I, dar și celor interesați 
să descopere Universitatea. Noii studenți au 
participat la activități de socializare, de cunoaștere 
a Universității, de explorare a orașului și de 
prezentare a programelor de studiu, dar au avut 
parte și de conferințe, ateliere de lucru, activități 
sociale, teambuilding-uri, concerte, petreceri, 
tururi culturale și competiții sportive.

„Știm cât de dificilă poate fi trecerea de la viața de 
liceu la cea de student. În condițiile în care ne dorim ca 
studenții noștri să ne perceapă ca pe o mare familie, 
am considerat că este normal să le oferim un parcurs 
cât mai lin între cele două etape ale vieții, să le dăm 
posibilitatea a ne cunoaște cât mai bine. Nu degeaba 
tot spunem că, aici, la UVT, le oferim studenților mai 
mult decât un bagaj de competențe profesionale. Le 
oferim și un mediu propice dezvoltării lor ca persoane, 
le oferim toate condițiile ca ei să devină cea mai bună 
variantă a lor”, a spus Rectorul UVT, prof. univ. dr. 
Marilen Gabriel Pirtea.

Ceremonia de deschidere a anului universitar a 
avut loc în data de 24 septembrie, în Aula Magna 

„Ioan Curea” a UVT, în prezența conducerii 
universității, a cadrelor didactice, reprezentanți 
ai autorităților locale, studenți și părinți, precum 
și a Înaltpreasfinției Sale Părintele Ioan Selejan, 
Mitropolitul Banatului. 

Punctul central al evenimentului și o apariție 
neașteptată, dar foarte bine primită de publicul 
din Aula Magna a fost roboțelul Pepper, noul 
nostru prieten, prezentat în premieră comunității 
UVT în cadrul festivității de deschidere. În 
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contextul interesului instituției către inovație, ne 
străduim să aducem tehnologia cât mai aproape 
de studenți, să o facem cât mai accesibilă, putând 
fi utilizată în mod curent la cursuri sau în cercetare. 
Astfel, fiind conceput pentru comunicarea cu 
oamenii, Pepper va fi pus la dispoziția studenților 
la cursurile de informatică, spre a fi programat de 
către aceștia. De asemenea, va reprezenta un nou 
canal de comunicare al universității, întrucât va fi 
prezent atât în mijlocul studenților și al elevilor 
din licee (oferindu-le informații despre oferta 
educațională a UVT), cât și pe canalele de social-
media (Facebook, Instagram, YouTube), facilitând 
astfel o abordare mai tinerească și mai deschisă 

spre viitor.

„Ceea ce e important să știe noii noștri studenți e 
că îi pregătim pentru meseriile viitorului. În plus, 
ne dorim să le insuflăm spiritul inovației. Acesta 
este și scopul noului membru al familiei UVT, 
robotul Pepper, prezentat astăzi în fața audienței 
din Aula Magna, robot care, după cum a spus 
chiar el, dorește să devină cel mai bun prieten 
al studenților. La UVT, le oferim posibilitatea 
tinerilor de a se dezvolta ca personaje active ale 
comunității, de a deveni cea mai bună variantă a 
lor. Nu suntem cei mai vechi din țară, nu suntem 
cei mai mari din țară, dar e clar suntem cei mai 

dinamici și deschiși spre viitor”, a declarat Rectorul 
UVT în cadrul ceremoniei de deschidere.

De asemenea, tot în acest context al promovării 
inovației și inteligenței artificiale în rândul tinerilor, 
am avut bucuria de a-i avea alături, în cadrul 
Festivității de Deschidere a Anului Universitar 
2018/2019, pe elevii membri ai echipei care a 
reprezentat România la Olimpiada Internațională 
de Robotică – First Global Challenge (Mexic) și 
care a obținut Locul I și 5 medalii de aur. Aceștia au 
făcut o demonstrație cu robotul pe care l-au creat 
și cu care au participat la concursul de robotică 
din Mexic. Am avut, astfel, ocazia de a-i felicita 
pentru rezultatele remarcabile, încurajându-i să 
investească în continuare timp și interes în propria 
formare. Transmitem și pe această cale aprecierea 
noastră lui

Răzvan Nicolae Virtan, Andrei Darius Lorinczi, 
Andrei Dănuț Cuntan, Radu Mihai Cintea, Cristian 
Carol Budiul (Colegiul Național de Informatică 
„Traian Lalescu” Hunedoara) și Andrei Gabriel 
Preda (Liceul Internațional de Informatică 
București), excelent coordonați de profesorul 
Mircea Nistor!

În ceea ce privește momentele de emoție din cadrul 
Festivității de Deschidere a Anului Universitar 
2018/2019, acestea au fost și mai intense datorită 
spectacolului oferit de către studenții Facultății 
de Muzică și Teatru a UVT, care au interpretat în 
aplauzele publicului melodiile „Perfect Symphony” 
(Ed Sheeran), „My Way” (Frank Sinatra) și „O Sole 
Mio” (Di Capua).

„Știu neliniștea și dorința de a începe cât mai 
repede anul universitar și viața de studenți. În 
această primă săptămână, de introducere, am 
încercat să vă arătăm aici că suntem altfel. Mă 
bucur că ați ales UVT. Dragi părinți, vă mulțumim 
că ne-ați încredințat copiii voștri și vă garantăm 
că cel puțin trei ani vom avea grijă de ei”, a spus 
Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
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UVT, pe podiumul național în clasamentele  
RUR Reputation Ranking și RUR Academic Ranking

Universitatea de Vest din Timișoara este prezentă 
în acest an pentru prima oară în RUR Reputation 
Ranking și RUR Academic Ranking, ocupând pozițiile 
3 (la nivel național) și 699 (la nivel mondial), respectiv 
2 (la nivel național) și 615 (la nivel mondial). În aceste 
două ierarhizări, alături de Universitatea de Vest din 
Timișoara sunt prezente doar alte două universități 
din România, membre ale Consorțiului „Universitaria” 
(Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și 
Universitatea din București).

RUR Reputation Ranking măsoară reputația 
internațională a universităților, iar RUR Academic 
Ranking măsoară productivitatea cercetării 
universităților.

Ierarhizarea generală (Round University Ranking – 
RUR) are la bază 20 de indicatori de performanță 
grupați în patru categorii de indicatori: predare (40%), 
cercetare (40%), diversitate internațională (10%) și 
sustenabilitate financiară (10%). Datele colectate 
și utilizate în generarea clasamentului general sunt 
folosite și în generarea acestor două clasificări 
specifice, fiind luați în considerare doar o parte din 
indicatori, în funcție de scopul rankingului. Astfel, RUR 
Reputation Ranking se bazează pe media scorurilor 
obținute de universități la indicatorii corespunzători 
categoriilor de indicatori predare și cercetare (cadre 
didactice / studenți, cadre didactice / diplome 
de licență acordate, diplome de doctorat / cadre 
didactice, diplome de doctorat / diplome de licență 
acordate, reputația predării, număr citări / cadre 
didactice și cercetători, studenți doctoranzi / diplome 
de doctor obținute, impact normalizat al citărilor, 
număr lucrări / cadre didactice și cercetători, reputația 

cercetării). RUR Academic Ranking se bazează pe 
media scorurilor obținute de universități la categoriile 
de indicatori predare, cercetare și diversitate 

internațională (impact normalizat al citărilor, număr 
citări / lucrări, număr lucrări / cadre didactice și 
cercetători, reputație internațională în cercetare și 
număr lucrări cu colaborare internațională).

Rankingurile au rezultat în urma analizei informațiilor 
furnizate de universități prin completarea platformei 
studiului Global Institutional Profiles Project 

(GIPP) dezvoltat de Clarivate Analytics, a datelor 
bibliometrice / scientometrice extrase din bazele de 
date Web of Science Core Collection, Scopus, Google 
Scholar, etc. și prin interpretarea studiului privind 
reputația academică realizat prin intermediul Global 
Institutional Profiles Project (GIPP).
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UVT investește 9 milioane de euro în infrastructură educațională, 
cercetare și inovare

O altă realizare este aceea că, în urma evaluării proiectelor 
depuse în cadrul competiției organizată de ADR Vest 
pentru instituțiile publice de învățământ superior din 
Regiunea Vest, Universitatea de Vest din Timișoara a 
obținut finanțarea a altor trei proiecte:

– Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în 
vederea creșterii relevanței învățământului universitar 
socio-economic, cu o valoare nerambursabilă de 
11.111.017,08

– Reabilitarea acoperișului și fațadelor Facultății de 
Chimie, Biologie și Geografie, cu o valoare nerambursabilă 
de 6.471.787,41

– Extinderea spațiilor de învățământ existente pentru 
Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și 
Teatru, cu o valoare nerambursabilă de 18.752.365,19 lei

Dintr-o alocare financiară totală de 8,41 milioane euro 
pentru această competiție, Universitatea de Vest din 
Timișoara a reușit să atragă prin cele trei proiecte depuse 
7,83 milioane euro.

Prin aceste proiecte, Universitatea și-a propus să 
rezolve niște probleme stringente de infrastructură, prin 
dezvoltarea și modernizarea unor imobile consacrate 
pentru desfășurarea activității academice a UVT, cu 
încărcătură istorică și cu o importanță arhitecturală 
deosebită pentru Municipiul Timișoara.

Proiectul intitulat „Reabilitarea și extinderea 
spațiilor de învățământ în vederea creșterii 
relevanței învățământului universitar socio-
economic”:

În urma realizării acestei investiții, pe lângă reabilitarea 
generală a vechiului imobil, situat pe str. Paris, va 
fi realizată o extindere cu un corp nou de clădire și 
mansardarea clădirii existente. Astfel, în urma noii 
organizări a spațiilor, vor rezulta 15 săli de seminar, 3 
săli de curs, 2 centre colaborative, 3 spații expoziționale, 
1 amfiteatru cu o capacitate de 120 locuri, 1 cabinet 
activități practice, 2 birouri administrative, precum 
și alte spații conexe necesare desfășurării activității 
educaționale în clădire.

După ce recent a câștigat trei proiecte europene în 
valoare de 8 milioane de euro, Universitatea de Vest din 
Timișoara anunță un nou succes în atragerea de finanțări, 
de această dată într-o competiție națională. UVT va derula 
din octombrie 2018 un proiect de dezvoltare instituțională 
finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării, în cadrul Planului 
național de cercetare-dezvoltare și inovare, subprogramul 
dedicat performanței și excelenței instituționale, cu un buget 
estimat la 1,1 milioane euro. Propunerea de proiect a fost 
clasată pe prima poziție în domeniul Tehnologia informației 
și a comunicațiilor, spațiu și securitate.

Proiectul Big Data Science (BID) își propune să stimuleze 
activitățile de cercetare și inovare multidisciplinară din 
cadrul Universității. Astfel, va fi creată o echipă mixtă 
de cercetători, cadre didactice și studenți ai UVT din 
domeniile științifice, sociale și umaniste care vor lucra cu 
volume mari de date. Se vor crea noi poziții de cercetare 
pentru tineri care se așteaptă a fi formați în direcții de 
interes major la nivel european, legate de colectarea și 

interpretarea datelor în format electronic generate zilnic 
în știință și societate.

De asemenea, echipa va beneficia de o infrastructură 
pentru cercetare și dezvoltare de ultimă generație, 
actualizată în cadrul proiectului, în conformitate cu noile 
cerințe la nivel internațional.

„Continuăm să ne dezvoltăm prin accesarea de finanțări 
europene și naționale. Cu puțin timp în urmă, anunțam 
câștigarea a trei proiecte în valoare de aproape 8 milioane de 
euro, pentru dezvoltarea infrastructurii Universității. De data 
aceasta, am câștigat o finanțare de peste un milion de euro 
pentru un proiect de cercetare care va angrena specialiști 
din mai multe domenii. Rata mare de succes în atragerea de 
finanțări este dată atât de experiența în scrierea de proiecte, 
cât și de capacitatea deja demonstrată în a le duce la bun 
sfârșit, în a maximiza rezultatele acestora”, spune rectorul 
UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
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Noua investiție va asigura condiții optime necesare 
bunei desfășurări a activităților educaționale pentru 
masteranzii și doctoranzii din cadrul următoarelor 
facultăți: Facultatea de Economie și de Administrare 
a Afacerilor, Facultatea de Drept, Facultatea de 
Sociologie și Psihologie, Facultatea de Litere, Istorie 
și Teologie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și 
Științe ale Comunicării.

Proiectul intitulat „Reabilitarea acoperișului 
și fațadelor Facultății de Chimie, Biologie și 
Geografie”:

Prin realizarea acestui proiect vor fi reabilitate fațada 
și acoperișul clădirii Facultății de Chimie, Biologie și 
Geografie, de pe strada Pestalozzi. Astfel, se rezolvă una 
dintre problemele presante legate de asigurarea finanțării 
pentru clădirile aflate în patrimoniul UVT. Precizăm că în 
această clădire își vor desfășura activitatea cei peste 750 
de studenți și 56 cadre didactice din cadrul Facultății de 
Chimie, Biologie și Geografie.

Proiectul de Extindere a spațiilor de învățământ 
pentru Facultatea de Arte și Design și Facultatea 
de Muzică și Teatru va avea în vedere realizarea unui 
spațiu multidisciplinar pentru studenții de la cele două 
facultăți. Astfel, studenții de la FAD vor beneficia de o 

infrastructură cuprinzând 10 laboratoare și ateliere de 
creație artistică și o sală pentru expoziții și vernisaje, iar 
studenții de la FMT își vor putea desfășura activitatea în 
două săli de spectacol (una cu o capacitate între 200 și 
400 persoane și o a doua între 150 și 200 persoane) și 15 
laboratoare și săli dedicate activităților didactice.

„Prin finanțarea europeană câștigată vom crește calitatea 
activităților educaționale și vom contribui la îmbunătățirea 
aspectului Timișoarei. În plus, reducem considerabil 
presiunea pe bugetul Universității alocat lucrărilor de 
reabilitare, având astfel posibilitatea de a ne angaja și în 
alte lucrări privind infrastructura educațională, obiective 
cu importanță majoră pentru comunitatea noastră. 

Experiența echipei UVT în accesarea fondurilor europene 
primește o nouă confirmare. Demersul nostru arată că... 
dacă se vrea, se poate”, a spus Rectorul Universității de 
Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Este important de subliniat faptul că proiectele depuse, 
mai puțin componentele de arhitectură, au fost realizate 
prin departamentele administrative ale Universității.
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