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Cea de-a doua ediție a 
Școlii de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele

Luni, 26 august 2019, Universitatea din București a dat startul celei de-a doua ediții a Școlii de Vară de Știință și Tehnologie 
de la Măgurele. Peste 50 de elevi au trecut pragul institutelor de cercetare de pe platformă unde, timp de două săptămâni, 
au desfășurat activități de cercetare complexe, sub coordonarea unor echipe numeroase de mentori – cercetători, cadre 
didactice din învățământul universitar din domeniile STEM,  specialiști și practicieni cu experiență în ariile de cercetare 
propuse. Alți 50 de profesori și consilieri școlari li s-au alăturat în săptămâna 2-6 septembrie, când au participat la ateliere, 
seminare și dialoguri facilitate de specialiști în științele educației și consiliere școlară.

,,Respiră – Învață – Măsoară – Împărtășește” a fost motto-ul sub care s-au desfășurat, timp de două săptămâni,  atelierele 
interdisciplinare ale școlii de vară dedicate elevilor de liceu din toată țara. În perioada 24 august – 6 septembrie 2019, institutele 
de cercetare de pe Platforma Măgurele și facultățile Universității din București au găzduit ateliere ce au vizat, în special, studiul 
mediului, impactul activităților umane asupra schimbărilor climatice și asupra biosferei, dar și alte teme conexe.

Temele propuse în acest an au abordat subiecte din fizică, chimie, biologie, geografie, matematică, informatică, inginerie, 
comunicarea științei, arte plastice și au vizat dezvoltarea abilităților în patru arii: creșterea cunoștințelor teoretice și a 
înțelegerii domeniilor științifice, dezvoltarea abilităților practice și de aplicare a noțiunilor din știință, folosirea tehnologiilor 
informatice în știință și transferul rezultatelor din știință către societate. Temele de cercetare din acest an au avut ca 
subiect monitorizarea calității aerului, conversia energiei solare în energie electrică, metode de reprezentare a datelor 
științifice folosind realitatea virtuală, chimia computațională, automatizarea experimentelor științifice etc.

De altfel, tema centrală din acest an a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unei capsule automatizate pentru 
monitorizarea calității aerului și a parametrilor meteorologici. Echipa de mentori, alături de liceenii pe care i-a 
coordonat, a monitorizat în timp real cei mai importanți poluanți rezultați din activitatea umană, împreună cu factorii 
de mediu ce influențează dinamica acestora.

Nu în ultimul rând, ediția Școlii de Vară de Știință și Tehnologie din acest an a integrat componenta umanistă, prin ateliere 
de comunicare a științei, de stimulare a gândirii antreprenoriale și arte vizuale.
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Lista completă a celor 22 de teme de cercetare, precum și lista mentorilor, pot fi consultate pe site-ul evenimentului.

Deschiderea oficială a Școlii de Vară, secțiunea dedicată elevilor, a avut loc luni, 26 august 2019, în sala de festivități a 
IFIN-HH, începând cu ora 09:00. La eveniment au participat acad. dr. Nicolae Victor Zamfir (director IFIN-HH), prof. univ. dr. 
Lucian Ion (decanul Facultății de Fizică, UB), Marian Petrache (președintele Consiliului Județean Ilfov), Narcis Constantin 
(primarul orașului Măgurele), elevi, reprezentanți ai comunităților științifice din Universitatea din București și institutele 
de cercetare de pe platforma Măgurele.

Pe 2 septembrie 2019 au participat la Școala de Vară profesorii și consilierii școlari. Deschiderea oficială a secțiunii 
dedicată profesorilor de discipline STEM și consilierilor școlari a avut loc în sala de festivități a IFIN-HH, începând 
cu ora 15.00. La eveniment au participat  acad. dr. Nicolae Victor Zamfir (Director General IFIN-HH), prof. univ. dr. 
Mircea Dumitru (Rector, UB),  prof. univ. dr. Marian Preda (Președintele Senatului, UB), Marian Petrache (președintele 
Consiliului Județean Ilfov), Constantin Ionescu (Director general INFP), Narcis Constantin (primarul orașului Măgurele), 
profesori și consilieri școlari, reprezentanți ai Universității din București și ai institutelor de cercetare de pe platforma 
Măgurele.

Timp de o săptămână, profesorii de discipline STEM și consilierii școlari s-au bucurat de ateliere aplicative, dezbateri 
și laboratoare cu conținut științific și psiho-pedagogic reunite sub titlul de ,,Abilitățile și carierele viitorului”. 50 de 
profesori și consilieri școlari au participat la dezbateri pe diverse teme, precum cea a automatizării și digitalizării, 

a evaluării rezultatelor în învățare în domeniile STEM, experiențe autentice de învățare, pedagogii inovative și alte 
subiecte de actualitate în domeniile STEM.

Programul detaliat al Școlii de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele poate fi accesat aici. 

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele este un proiect educațional organizat într-un parteneriat între  
Universitatea din București, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) și Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), sub egida Comunității Educație pentru Științe.

Ediția din acest an a Școlii de Vară s-a bucurat de implicarea și suportul a numeroase instituții- parteneri, sponsori și 
parteneri media- care au acceptat invitația de a susține educația STEM și activitățile de cercetare ale elevilor, profesorilor 
și consilierilor școlari care au fost prezenți în perioada 24 august- 6 septembrie 2019 pe platforma de cercetare de la 
Măgurele și în facultățile Universității din București.

Școala de Vară a fost realizată cu ajutorul următorilor parteneri: ELI-NP, INFLPR, INFM, INOE, ISS, ICUB, CINETic, Măgurele 
Science Park și Asociația pentru educație STEM și a fost sponsorizată de SCIENTIX, BRIO, pemeserie.ro, LEGO, Asociația 
SNK, Banca Comercială Română, Fundația Comunitară București și IKEA România.

Partenerii media ai acestei ediții au fost EduPedu, Școala9, Educație Privată, Hotnews și Radio România Cultural.

http://events.theory.nipne.ro/msciteh/proiecte-de-cercetare/
http://events.theory.nipne.ro/msciteh/program/
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Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale – o inițiativă a Universității din București pentru întărirea colaborării științifice 
interdisciplinare – și-a îmbogățit oferta educațională odată cu debutul anului universitar 2019–2020. Astfel, 20 de 
cercetători doctoranzi își vor putea dezvolta proiectele de cercetare în cadrul a două Grupuri de Pregătire Doctorală 
Interdisciplinară (IRTG-uri): Investigarea Sistemelor Complexe prin Analize de Date (Complex Systems Disentanglement 
through Data Analysis) și Minte, Limbaj și Cogniție (Mind, Language and Cognition).

Prin inițiativa de a lansa primele două direcții de cercetare interdisciplinară, Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale 
oferă doctoranzilor posibilitatea abordării problemelor științifice complexe într-un mediu pluridisciplinar, sub 
îndrumarea unor cercetători recunoscuți în spațiul academic din discipline diferite.

În acest sens, pentru fiecare grup interdisciplinar, Universitatea din București a pus la dispoziția candidaților câte 10 
locuri pentru concursul de admitere din luna septembrie 2019.

Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale – o inițiativă a Universității 
din București pentru colaborarea științifică interdisciplinară

Cu aplicații în multe discipline științifice (Geografie, Geologie, Economie, Sociologie, Psihologie, Matematică și Fizică), 
grupul interdisciplinar Investigarea Sistemelor Complexe prin Analize de Date răspunde provocării de a înțelege 
dinamica sistemelor foarte complexe, cum ar fi creierul uman, Pământul, economia globală, sistemul social împreună 
cu componentele sale (de exemplu istoria, cultura, politica).

O cantitate uriașă de date experimentale care reflectă dinamica doar parțial cunoscută a acestor sisteme a fost generată 
în ultimii ani, iar o mare parte a acesteia este disponibilă în bazele de date cu acces deschis. În același timp, recent au 
fost propuse noi metode de analiză a datelor ce pot fi utilizate pentru a înțelege proprietățile sistemelor studiate.

Unul dintre avantajele oferite de aceste metode este că acestea pot fi aplicate la orice tip de date, indiferent de modul 
în care sunt obținute și de sistemul pe care îl descriu.
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Pe de altă parte, grupul interdisciplinar Minte, Limbaj și Cogniție propune doctoranzilor subiecte precum: prelucrarea 
limbajului natural, învățarea artificială, învățarea automată, AI, designul computațional, achiziția limbajului ca proces 
cognitiv, stările cognitive și expresiile lor lingvistice, fazele cognitive, principiile gramaticii cognitive, modelarea și 
dinamica comportamentului, părtinirea cognitivă a grupului și a individului, flexibilitate cognitivă și limbă, modelarea 
rețelelor sociale, dinamica emoțiilor și cunoașterea socială.

Știința cognitivă este definită ca un studiu interdisciplinar al cunoașterii la om și animale și, în ultima vreme, odată cu 
apariția Inteligenței Artificiale, și la mașini. Se bazează pe principiul fundamental că înțelegerea minții și înțelegerea 
creierului sunt în cele din urmă inseparabile, iar orice demers în acest sens ar trebui să combine ambele direcții și ar 
trebui să fie interdisciplinar. Aceasta este una dintre cele mai „arzătoare” probleme ale științei, care implica investigarea 
unor aspecte esențiale ale cunoașterii și conștiinței umane, întrebări care nu pot fi abordate lucid fără eforturi din 
partea mai multor științe care sunt în mod tradițional insulare și mai mult sau mai puțin deconectate.

„Spiritul contemporan al cercetării științifice este unul al interdisciplinarității. Din acest punct de vedere, inițiativa 
Universității din București se înscrie în eforturile comunității noastre de a depăși simpla retorică publică și de a susține 
colaborarea între științe, pentru a veni cu răspunsuri fundamentate la probleme complexe, a căror rezolvare cere o 
abordare interdisciplinară”, declară Mircea Dumitru, rectorul Universității din București și coordonatorul grupului Mind, 
Language and Cognition.

„Lansarea, în premieră națională, a primelor două Grupuri de Pregătire Doctorală Interdisciplinară la Universitatea din 
București, constituie un important pas înainte în rezolvarea unor probleme științifice considerate importante. Vorbim, 
în acest caz, de asocierea voluntară a mai multor conducători de doctorat din domenii diferite, care au convenit să 
scoată la concurs locuri pe teme subsumate problematicii comune și să participe la îndrumarea comună a grupurilor 
de doctoranzi. Sperăm ca fiecare dintre aceste grupuri să concentreze în următorii ani 20-30 de doctoranzi, iar din 
interacțiunea interdisciplinară să rezulte teze de doctorat valoroase, precum și câștiguri științifice care să consolideze 
prestigiul Universității din București la nivel național și internațional”, a remarcat prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 
directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al UniBuc.

După susținerea lucrării de doctorat, cercetătorii vor obține astfel titlul de doctor în domeniul în care au fost înregistrați 
și un certificat care evidențiază rezultatele cu caracter interdisciplinar obținute în cadrul grupului. În timpul studiilor 
de doctorat, doctoranzii vor fi îndrumați de către un coordonator și de o comisie care include specialiști din diferite 
domenii de studiu. Totodată, vor avea posibilitatea de a interacționa cu colegii lor și cu profesorii care fac parte din IRTG 
și vor avea acces la resursele de cercetare necesare.

Mai multe detalii cu privire la cele două Grupuri de Pregătire Doctorală Interdisciplinară, la condițiile de eligibilitate, 
precum și informații cu privire la cursurile din cadrul grupurilor pot fi accesate pe site-ul școlii doctorale.

https://isds.unibuc.ro/interdisciplinary-research-training-groups/
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FORMAțiuni, prima tabără de Land art găzduită de Geoparc

Vizitatorii Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București au de acum la dispoziție noi 
puncte de atracție în comuna Densuș. Cinci lucrări de mari dimensiuni, realizate în aer liber, din elemente naturale 
(piatră, lemn și lut) sunt amplasate în diferite locuri de pe teritoriul comunei, ținând cont de specificul istoric, geologic, 
natural și  emoțional al locului. Lucrările au fost realizate de șase artiști plastici specializați în artă monumentală, pe 
parcursul a 10 zile, în perioada 5-15 august 2019, în cadrul taberei Geopark Land Art FORMAțiuni. 

Evenimentul este singular în peisajul cultural, social și artistic de astăzi prin asumarea unei legături directe între specificul 
intervențiilor land art și identitatea locului. Teritoriul Geoparcului este una dintre zonele cu cea mai concentrată 
încărcătura culturală nu doar din țară, ci din întreg arealul balcanic, unic prin modul în care se suprapun părți din istoria 
naturală, geologică, națională și locală. Lucrările artistice rezultate completează activitățile culturale și educaționale din 
Geoparc, fiind parte integrantă a identității acestuia.  

Destinație de vacanță: 
Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului

În apropierea bisericii din Densuș, Dragoș Neagoe, specializat în realizarea de portrete la scară monumentală, a creat 
lucrarea Amprenta unui portret regăsit (Deceneu). Este o lucrare monumentală, un portret al lui Deceneu care transpune 
și transmite caracteristicile emblematice ale personajului, dincolo de legende. Având o dimensiune de 4,2 m, aceasta 
este cea mai mare lucrare de acest fel a artistului și prima amplasată permanent în exterior. 

Delia Călinescu a realizat pe parcursul taberei lucrarea Coruperea Formelor. Este o interpretare artistică despre modul 
în care poate fi scrisă istoria unui loc și despre cum intervenția omului în natură poate fi deopotrivă distructivă și 
constructivă. Un copac căzut din cauze naturale, al cărui trunchi a fost recuperat, este repus în legătură cu pământul, 
fiind fixat cu ajutorul unei tije metalice, iar baza este ascuțită în formă de creion. Lucrarea atrage atenția asupra 
fragilității formelor naturale și pare să deseneze sau să scrie peisajul din jurul său. 

O altă lucrare ce marchează spațiul și timpul Țării Hațegului îi aparține lui Răzvan Neagoe. Intitulată #a24.968teg, 
lucrarea reprezintă istoria în cifre, o sferă a imaginii în oglindă a Țării Hațegului și a schimbărilor care s-au petrecut de-a 
lungul timpului în aceasta regiune. 

Mălina Ionescu și Andreea Medar au realizat o lucrare de mari dimensiuni, intitulată Landmark #1. Este un 
traseu reprezentând deopotrivă un drum și un mesaj codat. Lucrările echipei artistice vorbesc despre locul în 
care sunt amplasate, având potențialul de a semnala privitorului narațiunea, istoria, evenimentul sau specificul 
respectivului loc, urmând ca, în timp, să devină, așa cum se întâmplă cu orice lucrarea de artă monumentală, 
parte – și particularitate a sa.

Cei cinci artiști sunt reuniți în grupul STUP și au o vastă experiență profesională. Lor li s-a alăturat artistul plastic local 
Dorin Socaci care, împreună cu comuniteatea din Peșteana, a realizat lucrarea I Love Peșteana, o introducere în poveștile 
satului, amplasată la intrarea în localitate, dinspre drumul național.

Tabăra Geopark Land Art FORMAțiuni a fost organizată la inițiativa Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului – 
Universitatea din București, Primăriei și Consiliului Local Densuș și a Asociației Drag de Hațeg, cu susținerea Grupului de 
Turism din comuna Densuș, Pensiunii Casa Criss, Transylvania Log Cabins, Pensiunii Country House Hățăgel și Muzeului 
Satului Hațegan Peșteana.
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Erupție de bucurie și culoare, de Ziua Vulcanilor, în Geoparc

Pentru al patrulea an consecutiv, în Parcul Copiilor din orașul Hațeg, un vulcan a fumegat și a erupt cu bomboane și 
confeti, spre bucuria celor mici, marcând Ziua Vulcanilor, un eveniment al Geoparcului Internațional UNESCO Țara 
Hațegului – Universitatea din București. 

Evenimentul a adunat la standuri peste 150 de copii care au avut ocazia să descopere, prin joc, fascinanta lume a 
vulcanilor, dar și pe cea a dragonilor sau dinozaurilor. Cu ajutorul produselor DACO art, cei mici au avut posibilitatea 
să își creeze propriul vulcan 3D, cel mai simpatic dragon înflăcărat, să picteze un vulcan folosind atât pensula cât și 
palma, să creeze o brățară-suvenir cu figurine dinozaur sau să se picteze pe față. 

Cu această ocazie a fost deschis un nou portal pentru întâlnirea cu Telmatosaurus transsylvanicus. Cei curajoși și-au 
putut face un selfie cu celebrul dinozaur care a trăit în urmă cu 70 de milioane de ani pe fosta Insulă a Hațegului și 
de la care provin cuiburile cu ouă fosilizate descoperite pe teritoriul actual al Geoparcului. Întâlnirea a fost posibilă 
datorită unei aplicații de realitate augumentată, disponibilă pe telefonul mobil și dezvoltată de Asociația Wild Roots 
în cadrul proiectului „Ferestre în timp” co-finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul 
„Spații Verzi”. 

Față de anii precedenți, Ziua Vulcanilor a fost celebrată, în avans, și la Muzeul Pedagogic Brașov. În perioada 19-
21 august 2019, reprezentanți ai voluntarilor pentru Geoparc au mers la Brașov ca să îi ajute pe copiii de acolo să 
descopere o mulțime de informații interesante despre vulcani. 

Începând din anul 2016, Ziua Vulcanilor este celebrată anual, în Geoparc, la o dată fixă, 24 august. Această zi are o 
însemnătate aparte pentru că marchează data la care, în urmă cu 1940 de ani, a erupt vulcanul Vezuviu, distrugând 
orașele romane Pompeii și Herculaneum. Dincolo de catastrofa naturală, această erupție a fost una aparte. Sub stratul 
de lavă și de cenușă s-a conservat un fragment important din viața de zi cu zi a lumii antice. 

Evenimentul Ziua Vulcanilor a fost organizat de Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din 
București și Asociația Drag de Hațeg împreună voluntarii pentru Geoparc, S.C. Adaconi s.r.l., REAL Master Events și 
Asociația Wild Roots. 
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În perioada 26–27 septembrie 2019, Universitatea din București a găzduit Conferința națională a doctoranzilor din 
consorțiul „Universitaria”, cel mai important eveniment național dedicat doctoranzilor în științe socio-umane. 

Organizată anul acesta de Universitatea din București, prin Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, în colaborare cu 
universitățile partenere și cu Școala Doctorală de Științe ale Comunicării din cadrul Universității din București, conferința 
a reunit participanți de la patru dintre cele mai prestigioase instituții de studii superioare din România: Universitatea din 
București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași. 

Aceasta s-a adresat doctoranzilor cu domenii de interes în filologie, sociologie, științele comunicării, psihologie, științe 
ale educației, teologie, fiind un eveniment semnificativ pentru școlile doctorale de profil din România. Programul a inclus 
peste 50 de prezentări, a căror selecție s-a făcut în urma unui concurs organizat de către fiecare Universitate din consorțiu.

„Conferințele doctoranzilor universităților membre ale Consorțiului Universitari au fost inițiate pentru a oferi celor mai 
buni doctoranzi prilejul de a se întâlni, de a prezenta rezultatele cercetării lor, de a vedea ce cercetează colegii lor din 

Universitatea din București, gazda celui mai important eveniment 
național dedicat doctoranzilor în științe socio-umane

alte universități de mare prestigiu, și de a forma parteneriate științifice durabile. Îmi aduc aminte cât de mult au contat 
în tinerețea mea întâlnirile anuale cu colegii de la Cluj și de la Iași, cât m-au stimulat în a fi mai bun și ce prietenii «pe 
viață» am câștigat atunci. De aceea, împreună cu colegii mei de la UBB, UAIC, UVT și ASE cu care am inițiat aceste 
conferințe, cred că în felul acesta contribuim nu doar la formarea fiecăruia dintre doctoranzii care participă, ci și la 
coagularea durabilă a unor rețele profesionale și a câmpurilor științifice din România”, a declarat prof. univ. dr. Bogdan 
Murgescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Universitatea din București.

Consorțiul Universitaria reunește cinci universități din România: Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai 
din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest Timișoara și Academia de Studii 
Economice din București. Scopul constituirii Consorțiului îl reprezintă conlucrarea universităților partenere pentru 
ridicarea nivelului cercetării științifice și a activității didactice, în vederea recunoașterii naționale și internaționale a 
prestigiului acestora și a clasificării lor în categoria universităților de referință în Europa. 

Programul integral al evenimentului poate fi accesat aici.

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/09/program-Universitaria.pdf
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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 
DIN CLUJ-NAPOCA
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Tradiție și excelență la UBB

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)a fost inclusă în intervalul 801-1000 la nivel mondial, fiind prima 
dintre universitățile româneşti prezente în clasamentul Times Higher Education 2020 (THE) al instituțiilor de 
învățământ superior de la nivel mondial dat publicității în seara zilei de miercuri, 11 septembrie 2019. 

Doar 1396 dintre cele aproximativ 27.000-30.000 de universități ale lumii au fost incluse în Times Higher Education 
2020/THE, unul dintre cele mai importante clasamente internaționale ale universităților.

„În ultimele trei clasamente THE (2018/2019/2020), UBB a crescut constant la cercetare (publicații/citări/
internaționalizare) și la relația cu societatea (transfer/venituri din industrie). Din păcate, am scăzut la componenta 
de teaching din cauza (1) subfinanțării (care nu ne permite să avem un raport între numărul de profesori și studenți 
care doresc să studieze la UBB cât mai bun în aceste clasamente și un buget decent per personal academic pentru 
activități universitare), (2) a tăierii locurilor la nivel de studii doctorale (care a vizat recent marile universități din 
centrele academice tradiționale) și (3) a politicilor publice naționale dezastruoase (ex. interzicerea evaluatorilor 
externi; minimizarea bunelor practici internaționale etc.) cu ecou internațional, care s-au reflectat apoi în evaluarea 
internațională a reputației universităților românești. Va trebui să rezolvăm la nivel național acest dezavantaj 
competitiv, cu miniștrii responsabili. Deoarece componenta didactică este însă prima misiune a unei universități, 
noi am creat în premieră la UBB un Consiliu Didactic, de la care așteptăm propuneri concrete cu ce am putea face 
mai mult prin forțe proprii (dacă și unde se poate), în ciuda condițiilor negative generate prin practiciile naționale 
menționate anterior”, declară prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, 
prof. univ. dr. Daniel David.

Clasamentul britanic Times Higher Education este unul dintre cele mai complexe și prestigioase clasamente 
internaționale de clasificare a universităților, bazându-se pe indicatori legați de actul didactic (reputație/raport 
nr. profesori vs. nr. studenți/numărul de titluri de doctor raportat la alți indicatori), de cercetare (publicații/citări/
internaționalizare) și de relația cu societatea (legătura cu economia-industria, prin transfer/venituri din industrie).

Doi cercetători români publică rezultate excepționale privind schimbările nivelului 
oceanului planetar

UBB este din nou pe primul loc între universitățile românești din Times Higher Education

O echipă internațională de cercetători, printre care și un profesor al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), 
estimează că nivelul apei mărilor și oceanelor ar putea continua să crească și în condițiile stabilizării nivelului de dioxid 
de carbon și ale aplicării unor măsuri de combatere a încălzirii globale.

Studiul inițiat de Oana Dumitru (prim autor), doctorand la Universitatea South Florida (absolvent și fost colaborator al 
UBB), și de Bogdan P. Onac (autor corespondent), profesor la Universitatea South Florida (și profesor asociat al UBB), 
a fost realizat în colaborare cu cercetători de la University of New Mexico, Universitat de les Illes Baleares și Columbia 
University și publicat în ultimul număr al revistei Nature, una dintre cele mai importante publicații științifice din lume.

Cercetătorii au descoperit că, în urmă cu 3 milioane de ani, nivelul apei mărilor era cu aproximativ 16 metri peste cel 
înregistrat în prezent, fapt care poate sta la baza predicțiilor legate de evoluția posibilă pentru perioada viitoare. 

„Noi putem și trebuie să folosim experiența perioadelor calde din trecut pentru a ne pregăti pentru ceea ce va urma 
și pentru a face predicții care să ne ajute să răspundem încălzirii globale din prezent”, afirmă prof. Bogdan P. Onac, 
precizând că „în condițiile în care peste o treime din populația globului trăiește la mai puțin de 50 de kilometri de o 
mare sau de un ocean, chiar și creșteri de o jumătate de metru sau un metru devin problematice”.

Potrivit autorilor studiului, reconstituirea nivelului mării din anumite perioade din trecut în care temperaturile globale au 
fost mai ridicate decât în prezent pot ajuta specialiștii să estimeze cât de repede și cât de mult va crește nivelul mării în viitor.

„Noi am realizat aceste reconstituiri utilizând un tip de speleoteme (stalagmite, stalactite etc.) cu morfologie distinctă 
care se formează doar în peșteri litorale. Am colectat astfel de speleoteme din peștera Artà, situată în Nord-Estul 
insulei Mallorca (Spania). Find localizată la mai puțin de 100 de metri de țărmul Mediteranei, această peșteră a fost 
inundată în trecut de fiecare dată când a crescut nivelul mării. Fiecare stagnare a apei mării la un anumit nivel pentru 
cel puțin câteva sute de ani a lăsat «urme» în peșteră, respectiv repere morfologice”, a adăugat prof. Bogdan P. Onac.

La rândul său, Oana Dumitru afirmă că au fost „colectate șase probe din astfel de nivele care se află astăzi între 22 
și 32 de metri desupra nivelului prezent al mării. Prin măsuratori radiometrice cu metoda uraniu-plumb am obținut 
vârste curpinse între 4.4 și 3.3 milioane de ani în laboratorul de datare de la University of New Mexico, unde am 
lucrat sub îndrumarea prof. Yemane Asmerom și Victor Polyak”. 

Cercetătorii spun că una dintre cele mai relevante probe colectate are o vârstă de 3.3 milioane de ani, fiind situată 
într-un interval de interes foarte mare pentru comunitatea științifică, întrucât temperatura medie anuală a Pământului 
era, în acea perioadă, cu 2-3 grade Celsius mai ridicată decât valorile actuale, iar concentrația dioxidului de carbon 
atmosferic era similară celei înregistrate în prezent. 
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UBB găzduiește al 4-lea Congres internațional de psihoterapie cognitivă și comportamentală

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a găzduit, la mijlocul lunii septembrie 2019, cel de-al patrulea Congres 
internațional de psihoterapie cognitivă și comportamentală.

Psihoterapiile cognitive/comportamentale (CBT) sunt standardul de aur (golden standard) în cercetarea și practica 
psihoterapiei la nivel internațional, iar Rational Emotive Behavior Psychotherapy (REBT) este abordarea fondatoare/
de start a psihoterapiilor cognitiv-comportamentale (REBT/CBT). Milioane de oameni din întreaga lume și-au rezolvat 
probleme clinice și/sau s-au optimizat/dezvoltat personal ca urmare a CBT.

După ce Școala clujeană de psihologie clinică și psihoterapie a organizat, în anul 2017, al 9-lea congres internațional 
de psihoterapii cognitive-comportamentale (CBT) al International Association for Cognitive Psychotherapy (http://www.

„Rezultatele noastre indică un nivel al mării cu 16 m mai ridicat decât în prezent într-un astfel de scenariu din trecut. 
De aceea, această perioadă este folosită ca analog pentru a înțelege și a estima cât de repede va crește nivelul 
mării în viitor, în condițiile încălzirii globale care afectează planeta noastră. Deși prin acest studiu noi nu facem 
vreo predicție privind creșterea nivelului mării în viitor, rezultatele noastre vor fi de mare folos modelatorilor care 
estimează potențialele scenarii”, adaugă autorii studiului publicat de revista Nature.

Concluziile studiului arată că, și în condițiile stabilizării nivelului de dioxid de carbon din atmosferă, este probabil ca 
nivelul mărilor să continue să crească cel puțin până la nivelul atins în trecut. Cercetătorii iau în calcul și posibilitatea 
ca acest nivel să fie depășit în timp (într-o perioadă care ar putea fi de ordinul sutelelor sau al miilor de ani), ca o 
consecință a expansiunii apei din oceane ca urmare a creșterii continue a temperaturilor.

„Mă bucur că absolvenți și cercetători/profesori ai UBB au contribuții de marcă la nivel internațional, care nu doar 
că rezolvă probleme paradigmatice, ci pot chiar stabili noi paradigme în domeniu, cu potențial impact major la nivel 
societal/mondial. Astfel de rezultate majore fac parte din misiunile fundamentale ale universităților world-class, 
iar UBB are, iată, potențialul de a face parte din această liga academică!”, apreciază prof. univ. dr. Daniel David, 
prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice. 

iccp2017.org/), anul acesta este rândul celui de-al 4-lea congres internațional de REBT/CBT al Albert Ellis Institute, New 
York (http://www.rebt2019.org/rebt2019/index.php). Albert Ellis este considerat fondatorul REBT/CBT, unul – alături de 
Aaron. T Beck – dintre cei mai influenți psihologi/psihoterapeuți din istoria domeniului la nivel internațional (spre exemplu, 
între 1957–1982 a fost cel mai citat psiholog în revistele de specialitate, într-o analiză din 1982 depășindu-l ca influență în 
domeniu pe fondatorul psihanalizei, Sigmund Freud).

Programul Congresului organizat, în perioada 13–15 septembrie 2019, la UBB a fost unul complex, combinând aspecte 
teoretice/de cercetare avansate, cu aspecte practice esențiale/eficiente și reunind participanți din câteva zeci de țări.

„REBT este abordarea constitutivă a psihoterapiei cognitive și comportamentale/CBT, CBT fiind astăzi cea mai răspândită 
formă de psihoterapie validată științific la nivel internațional. Primul congres REBT a fost organizat de către Albert Ellis 
în New York (cu participarea lui Aaron T. Beck și Donald Meichenbaum – fondatorii altor abordări constitutive ale CBT), 
iar celelalte două congrese au fost organizate în SUA, la Keystone. Așadar, acesta este primul congres internațional al 
REBT pe care Albert Ellis Institute, New York, SUA a fost de acord să-l organizeze în afara SUA și mă bucură faptul că 
UBB este unul dintre organizatorii acestui congres, alături de Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale 
din România, în esență acest lucru fiind o confirmare a prestigiului internațional al Școlii clujene de psihologie clinică 
și psihoterapie”, afirmă prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitae-excelență și publicații științifice, prof. univ. dr. 
Daniel David, președintele congresului.
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Peste 3200 de candidați s-au înscris la UBB 
în cadrul Admiterii de toamnă 

UBB în comunitate

Peste 2400 de absolvenți de liceu și peste 800 de 
absolvenți de facultate și-au depus dosarele în cadrul 
celei de-a doua sesiuni de admitere organizate de 
Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 
2019-2020, aceștia adăugându-li-se celor peste 19.300 
de candidați înscriși în cadrul sesiunii de admitere 
organizate în luna iulie 2019.

Cele mai căutate facultăți au fost, la nivel licență zi, 
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
– cu 304 dosare pentru studiile de licență la zi, 
Facultatea de Geografie, unde au fost depuse 180 de 

Universitatea Babeș-Bolyai are un monument-simbol al aniversării a 100 de ani de la înființarea Universității 
Românești din Cluj.

Monumentul Laudă cărții a fost dezvelit luni, 23 septembrie 2019, în prezența autorului lui, sculptorul clujean Liviu 
Mocan, a conducerii Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a reprezentanților facultăților din cadrul UBB, a 
reprezentanților Bisericii, dar și a clujenilor care au dorit să ia parte la evenimentul organizat în curtea interioară a 
clădirii centrale a UBB. 

„Prin acest monument cinstim împreună cartea. Maestrul Liviu Mocan a avut o idee extraordinară. De fapt, 
dumnealui a înscris acest Laudă cărții într-un ciclu mai larg, pe care l-a gândit cu mult timp înainte și pe care-l va 
continua. Lauda cărții într-o instituție universitară e la ea acasă, o facem în fiecare moment, o ducem mai departe, 
chiar dacă eu, ca istoric, știu că această carte, acest instrument, nu este etern ca timpul. Manuscrisele sub formă 
de carte au apărut cam în urmă cu 1500 de ani, cărțile tipărite cu puțin înainte de anii 1500 și ele au continuat dosare pentru studiile de licență cu frecvență, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, care a avut 177 de 

candidați, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, cu 159 de candidați, respectiv Facultatea 
de Istorie și Filosofie, pentru care au optat 143 de candidați.

În ceea ce privește înscrierile pentru învățământul la distanță, prima poziție este ocupată de Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea Afacerilor – cu 222 de dosare depuse, urmată de Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației – 193 de dosare și Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – 135 de candidați.

La nivel master au fost depuse peste 800 de dosare, cele mai căutate specializări fiind cele oferite de Facultatea 
de Drept – unde s-au înscris 178 de candidați, respectiv Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, fiecare cu câte 120 de candidați.

Absolvenții de liceu au putut opta, în această sesiune de admitere, pentru unul dintre cele 480 de locuri bugetate și 
5572 de locuri cu taxă la nivel licență-zi, respectiv 1344 de locuri cu taxă la forma de învățământ la distanță. Elevii 
proveniți de la liceele din mediul rural au avut la dispoziție 104 locuri bugetate, iar candidații de etnie romă – 39 de 
locuri special alocate.

Candidații la master au putut alege unul dintre cele 561 de locuri bugetate, 20 de locuri alocate de la buget pentru 
candidații de etnie romă, respectiv un loc bugetat pentru etnicii români din afara granițelor țării.

Candidații au avut la dispoziție 244 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv 217 
programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă). 

Universitatea Babeș-Bolyai a oferit, pentru anul universitar 2019–2020, un număr total de 4.975 de locuri bugetate 
destinate absolvenților de liceu, peste 9.400 de locuri în regim cu taxă și 2.700 de locuri pentru învățământ la 
distanță pentru studii universitare de nivel licență. 

La nivel master, UBB a scos la concurs, pentru anul universitar 2019–2020, un număr total de 3.375 de locuri la buget 
și 6.106 locuri la taxă.

Laudă cărții, monument-simbol al Centenarului UBB
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până astăzi, când avem e-book-uri și nu ne mai deplasăm după noi cu cărți, ci folosim un instrument, o tabletă 
unde avem sute de cărți într-un spațiu foarte mic. Dar esența a rămas, pentru că scrisul e fundamental. Scrisul ne 
așază prin educație, pe noi oamenii, în rândul ființelor asemănătoare Demiurgului sau Creatorului și ne scoate 
din rândul primatelor, arătând că suntem o ființă cu totul și cu totul specială. Prin ceea ce se întâmplă în această 
universitate, datorită comuniunii dintre dascăli sau magiștri și discipoli sau studenți, cartea se află mereu în prim-
plan, sub orice formă s-ar afla ea”, a afirmat, cu ocazia dezvelirii monumentului, rectorul Universității Babeș-Bolyai, 
acad. prof. dr. Ioan Aurel-Pop.

La rândul său, sculptorul Liviu Mocan a explicat: „Sculptura Laudă cărții din seria Biblioteci verticale constituie o 
metaforă a cunoașterii: acumulările educaționale se substanțiază în mișcare, produc viață. Mă bucură mult faptul 
că Universitatea Babeș-Bolyai, instituție care modelează profesioniști și caractere umane, oferă o voce acestui 
simbol al menirii ei, spre a se adresa contemporanilor și generațiilor viitoare. Mesajul sculpturii fiind etern, 
materialele din care a fost creată (bronzul și andezitul) sugerează neerodarea, focul, perseverența, regalitatea”. 

Operă a cunoscutului sculptor clujea Liviu Mocan, monumentul este realizat din bronz și andezit de Ilva și face parte 
din seria „Biblioteci verticale", prezentată la nivel internațional, iar dezvelirea lui stă sub semnul manifestărilor 
organizate cu ocazia Centenarului UBB.

Peste 300 de elevi de clasele a XI-a și a XII-a din mai multe județe ale Transilvaniei au experimentat, în perioada 19–22 
septembrie 2019, viața de student la Universitatea Babeș-Bolyai în cadrul programului Weekend lung pentru liceeni.

Destinat liceenilor cu rezultate bune la învățătură din orașe mici, programul a avut menirea de a le oferi elevilor un 
prim contact cu mediul universitar, cu viața de student, dar și cu oferta educațională a UBB.

Elevii și profesorii însoțitori au fost cazați într-unul dintre căminele Universității Babeș-Bolyai și, pe parcursul celor 
patru zile, au participat la cursuri și seminarii interactive susținute de cadrele didactice ale UBB, au desfășurat diverse 
activități extracurriculare gestionate de studenți ai Universității, au luat masa la Cantina din Complexul Hașdeu și 
s-au bucurat de o „noapte a muzeelor UBB”, organizată special pentru ei.

„Datorită Weekendului lung pentru liceeni, pot spune că acest an școlar este unul reușit. Căldura cu care am fost 
întâmpinați și integrarea foarte firească în grupul de studenți voluntari au avut un impact pozitiv asupra noastră, ne-am 

Patru zile de experiență studențească pentru 300 de elevi, la UBB
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simțit ca într-o familie. Cursurile predate de profesorii 
universitari, seara de boardgames unde am avut 
ocazia să râdem cu «cei mari», vizitarea Observatorului 
astronomic sau vânătoarea de lilieci, unde am 
descoperit lucruri noi într-un mod distractiv, au făcut ca 
aceste patru zile la UBB să fie absolut extraordinare”, 
este impresia cu care a plecat acasă Laurențiu Dan, elev 
al Colegiului Național „Avram Iancu” din Ștei.

Weekend-ul lung pentru liceeni face parte dintr-o serie 
de activități educative și interactive dedicate elevilor 
și organizate în perioada septembrie-noiembrie 2019, 
în cadrul proiectului intitulat Optimizarea accesului 
și a integrării tinerilor în mediul academic și pe piața 
muncii – InclusUBB, finanțat din Fondul de Dezvoltare 
Instituțională destinat universităților de stat – FDI 2019.

Grădina Botanică „Alexandru Borza” a găzduit în perioada 11–30 septembrie 2019 cea de-a treia ediție a expoziției 
de fluturi vii, obiectivul principal al acesteia fiind atragerea atentiei publicului asupra unor specii de fluturi tropicali și 
autohtoni și încurajarea conservării lor.

Expoziția a cuprins 15 specii de fluturi exotici preponderent din zona Amazonului și 6–7 specii de fluturi autohtoni, 
caracteristici pajiștilor tradiționale din zona Clujului.

În cadrul expoziției au fost organizate și activități educative pentru cunoașterea și protejarea naturii. Acestea au fost 
adresate în special copiilor și tinerilor și cuprind explorarea la microscop a diferitelor părți din anatomia fluturilor, 
explicarea și ilustrarea ciclului de viață, a adaptărilor și a modului de hrănire, precum și jocuri pentru învățarea 
speciilor autohtone, puzzle-uri și mici ghicitori despre fluturi.

Expoziție de fluturi exotici și autohtoni
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  
DIN BUCUREȘTI
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Deschiderea anului universitar 2019‒2020 la 
Academia de Studii Economice din București

Pe 30 septembrie a.c., în Aula Magna a Palatului ASE, a avut loc Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019‒2020 
la nivel de ASE, eveniment la care au participat membri din conducerea universității, a facultăților, cadre didactice, studenți, 
precum și invitați de la instituții de învățământ preuniversitar din țară și reprezentanți ai partenerilor strategici ai ASE din mediul 
educațional și de afaceri. 

În deschiderea festivității, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a menționat următoarele: „Academia de Studii Economice 
din București începe acest an universitar sub auspicii care ne onorează și care validează calitatea activității desfășurate de 
noi toți, în echipă, cadre didactice și studenți, în anul precedent. Astfel, spre exemplu, ASE își confirmă poziția de lider al 
învățământului superior economic și de administrație publică la nivel național prin poziționarea pe locul I în România în ediția 
2020, recent apărută, a prestigiosului clasament ‹Times Higher Education›. ASE își reafirmă poziția de lider și prin prezența, 
pentru al treilea an consecutiv, în ‹Top Shanghai›, cu rezultate notabile în 2019 în domeniile Științe economice (locul 201‒300), 
Administrarea afacerilor (201‒300) și Management (401‒500). Sunt câteva dintre rezultatele pentru care doresc să adresez 
felicitări și mulțumiri, în numele Consiliului de Administrație, cadrelor noastre didactice și studenților noștri și să le urez să fim 
în continuare tot  mai buni, să fim uniți, să ne autodepășim și să excelăm în efortul nostru de a cunoaște, cerceta, studia și 

performa. Comunitatea noastră universitară este puternică prin calitatea profesională a fiecăruia dintre noi și prin mândria și 
plăcerea de a performa în echipă”.

De asemenea, au luat cuvântul prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat pentru învățământul superior în Ministerul 
Educației Naționale, prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului Universitar, Leonardo Badea, Președintele Autorității 
de Supraveghere Financiară (ASF), prof. Mihaela Iacoban, Director Colegiul Economic „A.D. Xenopol” din București, studenta 
Mihaela-Isabelle Țancu, absolventă a Liceului Teoretic Zimnicea, admisă pe primul loc cu media 10 la ASE,  Facultatea de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 

În cadrul festivității au fost premiați studenții de anul I cu cele mai mari medii de admitere la programele universitare de licență, 
alături de directorii sau reprezentanții colegiilor/liceelor absolvite de studenții respectivi. De asemenea, au fost prezenți la 
festivitate și au primit Diplome de Excelență directorii colegiilor/liceelor din țară ai căror absolvenți au devenit în număr mare 
studenți în anul I ai Academiei de Studii Economice din București. 

Pe parcursul zilei de 30 septembrie, au avut loc și ceremoniile de deschidere a noului an universitar la nivelul facultăților ASE, 
la care au participat reprezentanți ai conducerii facultăților, membrii comunității academice, precum și invitați din mediul 
economico-social, parteneri în procesul de formare a studenților.
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ASE a redeschis în acest an Centrului Teritorial ID de la Tulcea, după 11 ani, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieței de 
muncă locale. În cadrul acestui centru, funcționează programul de studii universitare de licență „Economie Agroalimentară și 
a Mediului”, cu o durată de 3 ani. În acest an, Centrul Teritorial ID al ASE de la Tulcea primește 48 de noi studenți. Festivități 
de deschidere a anului universitar au fost organizate și la Centrul Teritorial ID al ASE de la Deva, unde peste 100 de tineri din 
județul Hunedoara sunt în prezent studenți ai Facultății de Management. La evenimente au fost prezenți, alături de cadre 
didactice ale ASE, studenți, părinți, și reprezentanți ai autorităților locale și județene, care le-au adresat urări de bun venit 
viitorilor economiști, subliniind în alocuțiuni importanța educației.

Procesul de admitere din acest an a fost unul de succes, ASE înmatriculând în anul universitar 2019‒2020 un număr de peste 
9500 de noi studenți, la programele universitare de licență, masterat și doctorat. 

Academia de Studii Economice din București urează colegilor din Consorțiul Universitaria un an universitar foarte bun, 
cu succesele pe care toți ni le dorim și cu satisfacția obținerii, în echipă, a unor rezultate care să ne situeze în continuare 
în rândul celor mai performante instituții de învățământ superior din România! Sănătate și multe împliniri membrilor 
comunității universitare a Consorțiului! Vivat, crescat, floreat!

Foto: Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019‒2020 la ASE
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Academia de Studii Economice din București a urcat în ediția 2020 a 
prestigiosului Times Higher Education World University Ranking

Acreditare EAPAA pentru programul de licență 
„Administrație Publică” organizat de ASE

Academia de Studii Economice din București a urcat în ediția 2020 a prestigiosului Times Higher Education World 
University Ranking, clasându-se pe locul întâi în România. ASE ocupă locul 801–1000 în lume, categorie în care se află și 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În același clasament sunt prezente pe locul 1001+ și celelalte universități 
membre ale Consorțiului Universitaria: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București și 
Universitatea de Vest din Timișoara.

Clasamentul dat publicității pe 11 septembrie cuprinde aproximativ 1400 de universități din 92 de țări, evaluate în 
funcție de următoarele criterii: calitatea procesului educațional și a mediului de învățare (30%), calitatea cercetării 
reflectată în indicatori de volum, venituri și reputație (30%) și impactul acesteia reflectat în citări (30%), gradul de 
internaționalizare a universității analizat din perspectiva studenților, profesorilor și partenerilor internaționali (7,5%) și 
transferul de cunoștințe spre mediul socio-economic (2,5%).

Detalii pe site-ul: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/-1/
sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores  

În ziua de 12 septembrie a.c., domnului prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector Relații Internaționale, i-a fost înmânat 
Certificatul de acreditare EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) pentru programul de 
licență „Administrație Publică” organizat de Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul ASE. Diploma 
i-a fost înmânată de către doamna Marleen Brans, de la Universitatea Louvain, director EAPAA, împreună cu prof. dr. 
Geert Bouckaert, președintele IIAS (International Institute of Administrative Sciences), în cadrul Conferinței EGPA 2019 
organizată la Belfast de Grupul European pentru Administrație Publică – EGPA.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores  
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores  
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Foto: ASE a primit Certificatul de acreditare internațională EAPAA pentru programul universitar de licență 
„Administrație Publică”

Recunoașterea internațională a programului univesitar de licență „Administrație Publică” vine în urma unei riguroase analize 
efectuate de Asociația Europeană de Acreditare a Programelor în Administrație Publică (EAPAA) pe parcursul anului universitar 
2018-2019, analiză ce a culminat cu vizita din 15-17 mai a.c., efectuată de membrii acestui prestigios for internațional.  
La acea dată, delegația EAPAA a fost primită de către delegația ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE,  
prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector Relații internaționale, și prof. univ. dr. Elvira Nica, decan al Facultății de Administrație 
și Management Public.

Școli internaționale de vară desfășurate de 
Academia de Studii Economice din București

Academia de Studii Economice din București a organizat în perioada iunie - septembrie a.c. o serie de școli de vară cu 
deschidere internațională, continuând astfel tradiția de a oferi studenților posibilitatea de a-și valorifica potențialul, 
de a-și crește motivația și de a participa la vizite de studiu, activități recreative și dezbateri cu specialiști în domeniu, 
toate pentru a îmbunătăți dezvoltarea personală a studenților și de a îmbina într-un mod extrem de plăcut și folositor 
modalități de învățare și de relaționare cu mediul social.

În perioada 24-28 iunie a.c., Centrul de Studii Japoneze din ASE a organizat, cu spijinul Direcției Relații Internaționale, 
ediția a IV-a a Școlii de vară de Limbă și cultură japoneză. În cadrul acesteia, studenții au participat zilnic la cursuri, 
ateliere „kitsuke”, atelier cu figuri japoneze din marțipan, jocuri creative pentru munca în echipă, quiz cu tematici 
„anime” și alte activități culturale organizate cu sprijinul voluntarilor.

Școala de vară de Limbă și cultură japoneză



42 43Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria www.universitaria.ase.ro

În perioada 15–19 iulie a.c., Facultatea de Relații Economice Internaționale a organizat prin Departamentul de Limbi 
Moderne și Comunicare în Afaceri Școala de vară „Incredible India: Hindi or exotic and contemporary realities”, 
ediția I. Deschiderea şi ziua dedicată personalităţilor au fost onorate de prezenţa delegaţiei Ambasadei Indiei la 
Bucureşti: E.S. Dl. Thanglura Darlong, Ambasadorul Indiei la București, dna Kimi Darlong şi dl Bhaskar Bhatt, Prim 
Secretar. Invitat special la atelierul oamenilor de afaceri a fost dl Kapil Rajput, patronul unui restaurant cu specific 
indian din București. În cadrul atelierelor practice, studenţii au fost familiarizaţi cu elemente introductive de limba 
hindi (alfabet, formule de salut) şi cultură indiană (istorie, religii, festivaluri şi costume).

În perioada 11–25 august a.c., s-a desfășurat cea de-a 15-a ediție a Școlii Internaționale de Vară „Bucharest Summer 
University”, organizată de Academia de Studii Economice din București, prin intermediul Senatului Studenților 
ASE, sub mentoratul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului. Tema acestei ediții a fost: „Breaking the 
Frontiers: Bioeconomy Strategies & Policies and Environmental Challenges for a Sustainable Future”.

Scopul acestui proiect a fost angajarea studenților proveniți din peste 30 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 mediului înconjurător și al dezvoltării durabile. 

Pe parcursul celor două săptămâni, studenții s-au bucurat de numeroase activități educaționale și culturale printre 
care: participarea la cursuri și dezbateri cu specialiști din domeniu, vizite de studiu la cele mai importante crame 
din România, vizite la sediile Alka și Angst, tururi ale Capitalei (City Tour, turul de biciclete), vizite ale muzeelor din 
București (Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeului Național al Țăranului Român), excursie în 
țară (Trasnfăgărășan, Bâlea Lac, Barajul Vidraru, Brașov, Predeal), precum și alte activități (vizită la Banca Națională 
a României, la Castelul Peleș, la Castelul Bran, Treasure Hunt, Global Village, Karaoke șamd.).

Școala internațională de vară „Bucharest Summer University”, ediția a XV-a, a culminat cu evaluarea finală a 
participanților, în urma căreia aceștia au primit 5 puncte de credit transferabile (ECTS). 

Școala de vară „Incredible India: Hindi or exotic and contemporary realities”, ediția I Școala de Internațională de Vară „Bucharest Summer University”
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În perioada 21 iulie–2 august şi 4–16 august a.c. a avut loc în localitatea Moieciu de Sus, județul Brașov, a opta ediție 
a Școlii de vară de „Antreprenoriat şi Limba Germană” urmată în perioada 18–30 august de cea de-a treia ediție 
a Școlii de vară de „Antreprenoriat şi Limba Franceză” și de cea de a treia ediție a Școlii de vară „How to Manage 
Change – The Digitisation Revolution”. Școlile au fost organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare 
în limbi străine (FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu sprijinul Uniunii Studenților 
Academiei de Studii Economice din București, al Asociației Pro Magna și al Asociației Society for Business Excellence. 

În cadrul școlilor de vară organizate de FABIZ au participat aproape 250 de persoane. Participanții se împart în trei 
categorii principale: studenți ai unor prestigioase universități românești, liceeni în clasele terminale de la colegii 
naționale și licee de renume din întreaga țară și reprezentanți ai sponsorilor.  

În fiecare modul au fost organizate cursuri intensive de limba germană, respectiv franceză, constând în minim 40 de 
ore, susținute de profesori din Germania şi Austria, respectiv Franța, Polinezia Franceză și Maroc, având cunoştinţe 
de specialitate în domeniul predării limbii germane/franceze ca limbă străină. Grupele de lucru au fost mici, în 
general de maxim 10 persoane, iar participanţii au fost împărţiţi în grupe de lucru în funcţie de nivelul lor lingvistic 
(A1–C1). În total au fost implicați în școală 14 profesori, dintre care doi profesori de limbă germană au participat 
la ambele serii. De asemenea, au fost susținute diverse prezentări pe teme antreprenoriale, economice și socio-
culturale de către reprezentanții FABIZ și ai unor parteneri ai Universității.

În perioada 16–24 august a.c., ASE a organizat a doua ediţie a Școlii de Vară Internaţionale „Data Science”. Beneficiind 
de expertiza profesorilor şi specialiştilor de la Universitatea din Chicago, Universitatea din Ohio (SUA), Universitatea 
din Oslo (Norvegia), Research Studios Austria și Universitatea Politehnică din Madrid (Spania) este prima şcoală de 
vară în domeniul data science din România.

Activităţile au vizat formarea masteranzilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor şi tinerilor specialişti din România 
şi străinătate şi s-au desfăşurat la Centrul de Perfecţionare Complex Predeal „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca”. Prin 
intermediul cursurilor interactive, sesiunilor aplicative, discuţiilor şi proiectelor, participanţii au dobândit competenţe 
teoretice şi practice în diverse domenii ale data science: statistică, machine learning, procesare text, curățarea și 
procesarea datelor, managementul datelor, vizualizarea datelor, analiză grafică.

Școala de vară a fost organizată de Direcția Relații Internaționale, în colaborare cu Facultatea de Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu sprijinul partenerului Ericsson.

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

Școala de Vară Internațională „Data Science”

Şcolile de vară organizate de FABIZ se numără printre evenimentele importante și de succes organizate de ASE și 
reprezintă o oportunitate de îmbunătățire a diferitelor competențe antreprenoriale, economice și de limbă străină 
atât ale studenților noștri, cât și ale altor studenți de la diverse universități și ale liceenilor de la colegii naționale și 
licee de prestigiu din întreaga țară, potențiali candidați la programele noastre de studii. 
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În perioada 2–8 septembrie a.c., Facultatea de Business și Turism din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București a organizat, la Băile Tușnad, școala de vară „Sănătate și frumusețe prin turism”. Activitățile școlii de vară 
au fost sprijinite de Primăria Băile Tușnad (prin domnul Albert Tibor, primar al orașului Băile Tușnad și Preşedinte al 
Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România) și de asociația locală de promovare turistică. 

Astfel, pe lângă prelegerile pe teme de turism („Turismul în Băile Tușnad” – dl. Wolfgang Gassner,  „Marketingul destinației 
Băile Tușnad” – conf. univ. dr. Mihai Tănase, „Turismul de sănătate, o provocare locală și națională” – prof. univ. dr. 
Gabriela Țigu, „Din tainele meseriei de jurnalist de turism” - Grig Bute, jurnalist la „Cațavencii”, „Istorie, cultură și turism în 
Transilvania” – dl. Dumitru Ioncică), studenții au beneficiat de aplicații practice constând în analiza ecosistemelor din ariile 
naturale protejate (Lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș), urmărirea procesului de fabricare a berii artizanale (la Fabrica de 
bere Csiki Sör), cunoașterea izvoarelor minerale și a mofetelor din arealul stațiunii, analiza serviciilor de spa din stațiune, 
gătit în aer liber produse cu specific local, vizite la diverse obiective naturale și culturale din județul Harghita.

Studenții participanți, organizați în 4 echipe, au avut de realizat, în perioada școlii de vară, un proiect practic util 
comunității, având de ales între următoarele teme: studiul profilului turistului din stațiune, propuneri de dezvoltare și 
promovare a turismului în stațiune, brandul destinației. Proiectele au fost susținute în fața primarului și a altor membri 
ai comunității locale, precum și a profesorilor participanți din ASE. 

Școala de vară „Sănătate și frumusețe prin turism” Festivalul internațional al studenților care învață limba rusă

În perioada 11–14 septembrie a.c., a avut loc Festivalul internațional al studenților care învață limba rusă la Kiten, 
Bulgaria. Echipa Centrului Cultural Rus din ASE a participat pentru al șaselea an consecutiv la acest festival, fiind 
formată din 23 de studenți din România, Moldova, Serbia, Ucraina și Muntenegru, coordonați de conf. univ. dr. 
Florina Mohanu, Directorul Centrului. 

La Festival au participat 270 de studenți din toată lumea, reprezentanții universităților din Japonia, China, Turcia, 
Tunisia aflându-se la prima participare. Studenții au asistat la diverse ateliere tematice de lucru, competiții sportive, 
activități cultural-distractive, având oportunitatea de a face cunoștință cu muzica și cultura rusească, dar și de a-și 
îmbunătăți perfomanța academică prin dezvoltarea cunoștințelor de limba rusă, precum și prin relaționarea și 
comunicarea cu alți studenți din mediul educațional internațional. 

Vara 2019 a oferit studenților ASE numeroase oportunități de perfecționare academică, profesională și personală în 
context internațional. Alături de școlile de vară cu tradiție (Bucharest Summer University, Data Science sau școlile 
de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine) organizate de ASE în limbile 
engleză, franceză sau germană și de sprijinirea participării la Festivalul internațional al studenților care învață 
limba rusă, ASE a extins oferta de activități extracurriculare cu evenimente desfășurate în limbile japoneză și hindi. 
Multilingvismul și multiculturalismul primei universități economice românești sunt elemente cheie ale formării 
specialiștilor economiști pentru o piață a muncii printre ale cărei cerințe în continuă dinamică se numără nu doar 
solide cunoștințe și abilități practice din domeniul de specializare, ci și variate competențe lingvistice și interculturale.
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UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit aprobarea pentru implementarea proiectului Erasmus+ 
„Evaluation of agro-ecological development potential through transnational cooperation and entrepreneurial 
innovation”, depus în cadrul competiției de proiecte „Acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniul învățământ 
universitar KA203”. În total au fost aprobate 14 dintre cele 43 de candidaturi depuse de universități din toată România, 
UAIC fiind singura instituție din Iași care are un proiect aprobat în cadrul acestei competiții. Valoarea grant-ului obținut 
este de 286.597 de euro, iar punctajul obținut poziționează universitatea ieșeană în primele zece instituții de învățământ 
superior care au primit finanțare pentru implementarea de proiecte de tip parteneriat strategic.

Proiectul „Evaluation of agro-ecological development potential through transnational cooperation and entrepreneurial 
innovation” își propune să aducă îmbunătățiri semnificative curiculei universitare pentru a acoperi noile nevoi de învățare 
ale studenților, în concordanță cu cerințele de pe piața muncii din domeniile economiei, biologiei și agriculturii. În acest 
sens, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va colabora cu alte două universități din România (Universitatea din 
București și Academia de Studii Economice din București), dar și cu trei instituții de învățământ superior din străinătate 
(Universita degli Studi di Catania – Italia, Institute of Agricultural Economics – Serbia și Instituto Universitario de Lisboa 
–Portugalia). Obiectivele specifice ale acestui parteneriat strategic sunt îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice și 
cercetătorilor din universtățile partenere, identificarea unui grup de studenți cu experiență internațională pentru a lucra 
ca viitori specialiști în domeniile agriculturii organice și eco-antreprenoriatului, facilitarea schimbului de experiență 
între universitățile partenere și îmbunătățirea programelor de masterat pe domeniile vizate de proiect.

UAIC a câștigat un nou proiect Erasmus+

În perioada 29 septembrie‒1 octombrie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat a noua 
ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat informării și orientării studenților din anul I. Pe parcursul celor trei zile, 
„bobocii” au descoperit în fața Universității zeci de standuri amenajate special pentru ei. Prima oprire a fost la punctul de 
informare central, unde au primi gratuit o mapă cu informațiile esențiale de orientare în studenție. Aceasta conținea ghidul 
studentului, harta campusului și materiale despre serviciile Universității, informații despre oportunități de angajare sau 
promoții. În plus, tot pentru studenții din anul I au fost organizate tururi ale orașului, vizite ghidate la Muzeul Universității, 
Biblioteca Centrală Universitară, la sediul British Council sau Sala Germană de Lectură. 

Una dintre activitățile de amploare ale evenimentului a avut loc duminică, 29 septembrie, atunci când „bobocii” au fost 
așteptați să își cunoască mentorii, colegi din ani mai mari de la care au afla tot ce au nevoie pentru începutul vieții de 
student. După încheierea întâlnirii, toți studenții UAIC au participat la concertul de bun-venit susținut de solistul Mihail, pe 
esplanada corpului B.  

Bobocii UAIC au început studenția cu trei zile de informare, 
orientare și un concert în aer liber



52 53Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria www.universitaria.ase.ro

Studenții din anul I au avut la dispoziție o gamă diversă de activități pregătite special pentru ei. Zilnic, Serviciul pentru 
Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni a organizat pe tot parcursul evenimentului workshop-ul 
„Start în studenție”, care și-a propus să ofere „bobocilor” informații, tehnici și ponturi utile pentru un plan inteligent de 
carieră. La standul „Servicii pentru studenți și absolvenți”, bobocii talentați la muzică au avut posibilitatea de a susține o 
audiție pentru un loc în corala universității. De asemenea, în toate cele trei zile de eveniment, studenții au avut ocazia să 
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Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit două importante distincții în cadrul Zilelor Recoltei Editoriale, 
ediția a VII-a, târg de carte care a avut loc în perioada  12-14 septembrie 2019, în Parcul Copou, Iași, și care a fost susținut 
de Primăria Municipiului Iași. Evenimentul a constituit un bun prilej de a semnala cele mai importante apariții editoriale ale 
anului 2019. Astfel, sâmbătă, 14 septembrie 2019, în cadrul festivității de premiere Editura Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași a primit două importante distincții, Premiul pentru Debut 2019, pentru volumul „(Și) Fenomenologia vieții 
personale în filosofia lui Constantin Micu Stavila”, de Frăguța Zaharia, și Diploma Zilelor Recoltei Editoriale 2019, pentru 
volumul „Confesiuni, vestigii, temporalități”, de Andi Mihalache.

Premiile au fost înmânate de Adi Cristi, directorul Casei de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, instituție care a 
organizat acest târg de carte, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”  fiind prezentă în cadrul acestui eveniment cu o 
expoziție a noutăților editoriale din domeniul cărții academice.

Volumul Frăguței Zaharia, „(Și) Fenomenologia vieții personale în filosofia lui Constantin Micu Stavila”, evidențiază contribuția 
gânditorului român Constantin Micu Stavila (1914-2003) – stabilit din 1969 la Paris – la dezvoltarea filosofiei românești în 
context european, dar și, mai ales, o fructificare a operei sale filosofice în perspectiva unei fenomenologii a vieții personale. 
Autoarea este doctor în filosofie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Cartea semnată de Andi Mihalache (Confesiuni, vestigii, temporalități – n.n.) este realmente încântătoare, te atrage mai 
mult decât poți bănui la primele pagini. Anunță o manieră de a scrie cu adevărat distinctă: cultivată și erudită – fără să 
devină pur livrescă, dezinvoltă și densă, cu idei care, deși ating uneori altitudini speculative, își află imediat carnația vie, 
starea lor întrupată.” (prof.univ.dr. Ștefan Afloroaei, Membru Corespondent al Academiei Române, în recomandarea de pe 
coperta IV a cărții). 

Andi Mihalache este cercetător în cadrul Departamentului de Istoria Culturii din cadrul Institutului de Istorie „A.D. 
Xenopol” din Iași.

Două distincții de excelență acordate Editurii UAIC în cadrul „Zilelor 
Recoltei Editoriale”

participe la turul ghidat organizat de echipa Iasi.Travel - o plimbare de o oră care i-a purtat prin cele mai importante locuri 
ale Iașiului studențesc, dar au putut participa și la o vizită ghidată la Centrul de Învățare al Universității.

Biblioteca Centrală Universitară și-a propus să promoveze lectura în rândul studenților din anul I prin campania „Răsfoiește, 
ia acasă și citește”. Pe parcursul celor trei zile, la standul BCU Iași au fost oferite cărți și reviste donate de către edituri și 
personalul bibliotecii, special pentru acest eveniment. De asemenea, au avut loc vizite ghidate la sediul bibliotecii. În plus, 
studenții UAIC au putut  participa la o tombolă la care s-au oferit 120 de permise de bibliotecă, valabile pe parcursul unui an 
universitar, dintre care 20 de permise la Sala Germană de Lectură.

Ligile și asociațiile studențești au fost și ele prezente alături de „boboci” încă din prima zi de facultate, cu activități interactive 
de promovare a voluntariatului și a spiritului de inițiativă. 

Mai multe detalii despre evenimentului „Bun venit la UAIC 2019” sunt publicate la adresa: http://www.uaic.ro/bunvenit2019/

http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/si-fenomenologia-vietii-personale-in-filosofia-lui-constantin-micu-stavila-1714/1/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/si-fenomenologia-vietii-personale-in-filosofia-lui-constantin-micu-stavila-1714/1/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/confesiuni-vestigii-temporalitati-1721/1/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/si-fenomenologia-vietii-personale-in-filosofia-lui-constantin-micu-stavila-1714/1/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/confesiuni-vestigii-temporalitati-1721/1/1
http://www.uaic.ro/bunvenit2019/ 
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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În fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, Universitatea de Vest din Timișoara revine la viață și se transformă într-un 
spațiu al descoperirilor și al noilor începuturi. 

Săptămâna descoperirilor

La UVT, prima săptămână a noului an universitar este dedicată cunoașterii, primirii bobocilor în rândul comunității 
noastre și introducerii lor în ceea ce înseamnă viață de student. În cadrul „Săptămânii de Inițiere”, toți cei interesați 
să descopere universitatea sunt primiți cu brațele deschise și ghidați de profesori și de studenții mai mari, pentru o 
acomodare mai ușoară. 

Un nou început la Universitatea de Vest din Timișoara curioși. Pentru cei pasionați de jurnalism și televiziune, echipa studioului UVT TV le-a stat în fiecare zi la dispoziție, 
oferindu-le detalii despre cum funcționează o adevărată redacție și care sunt sarcinile fiecărui membru al echipei. 
Târgul de voluntariat din holul central al UVT le-a dat studenților ocazia de a-și alege noi proiecte în care să se implice în 
viitor, iar ONG-urilor prezente să descopere forțe proaspete alături de care să-și realizeze misiunea de schimbare în bine 
a societății. Serile au fost dedicate spectacolelor de teatru, dans, operă și stand-up comedy, care au avut loc în locații 
importante pe scena culturală a orașului: Teatrul Național Timișoara, Opera Română din Timișoara și Casa Tineretului.  

Prezență onorantă, la început de an 

Farmecul săptămânii fără note și fără orar a culminat cu cel mai important moment: „Festivitatea de Deschidere a Anului 
Universitar 2019-2020”. Conducerea Universității de Vest din Timișoara, cadre didactice, studenți alături de familiile și prietenii 
acestora, alumni UVT, reprezentanți ai mediului academic, parteneri din mediul de business, precum și reprezentanți ai 
Mitropoliei Banatului și ai autorităților locale au împărtășit solemnitatea și intensitatea acestor clipe aparte. 

O prezență care ne-a făcut o deosebită onoare a fost cea a Excelenței Sale doamna Maia Sandu, Prim-Ministrul 
Republicii Moldova, care a ales să ne fie alături într-un moment atât de special. Personalitate distinsă și diplomat cu o 
carieră impresionantă, doamna Maia Sandu a exercitat, în perioada iulie 2012 – iulie 2015, funcția de Ministră a Educației 
Republicii Moldova, iar începând cu 8 iunie 2019 este Prim-Ministrul acestei țări. În cariera sa profesională, doamna 
Maia Sandu a activat în cadrul Ministerului Economiei (1994–1998 și 2005–2006) în calitate de consultant și ulterior 
de șef al Direcției generale politici macroeconomice și programe de dezvoltare. Între 1998 și 2005, a deținut funcția 
de economist în cadrul Oficiului Băncii Mondiale în Moldova, iar în 2007 a fost coordonatoare în cadrul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Consilier al Directorului Executiv al Băncii Mondiale (Washington DC, 
SUA), în perioada 2010–2012, doamna Maia Sandu două diplome de masterat, una în domeniul relațiilor internaționale, 
la Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova și cea de-a doua în administrație 
publică, la Harvard Kennedy School of Government, SUA. 

„În perioada petrecută departe de casă, la Harvard”, a declarat doamna Maia Sandu, „mi-am întărit convingerea și mi-
am multiplicat argumentele că oricâtă infrastructură ar avea o țară, oricâte investiții s-ar face și oricât de eficient ar fi 
condusă, fără oameni educați este imposibil să construiești o societate care să dăinuie și să se dezvolte prin propriile 
puteri. Întotdeauna am privit lipsa educației ca pe un potențial uman irosit, ca pe o avere risipită și un destin neîmplinit. 
Educația continuă să reprezinte o prioritate a mandatului meu, pentru că am convingerea fermă că doar prin educație 
ne putem schimba profund. Dacă la nivel de individ efectele educației se văd la o scară mică de timp, la nivel de 
societate, acestea se văd doar la scara câtorva generații. Cu cât un popor este mai educaț, cu atât mai multă educație 
va cere de la conducătorii săi. Căci cunoașterea este nelimitată și ea este cea care ne face creativi și ne diferențiază de 
celelalte specii cu care conviețuim pe planetă”.  

În semn de supremă recunoaștere a meritelor deosebite pe care doamna Maia Sandu le-a avut în decursul activității 
sale, pentru contribuția substanțială și de durată la dezvoltarea domeniului în care activează, conducerea Universității 
de Vest din Timișoara i-a acordat, în cadrul Festivității de Deschidere a Anului Universitar, una dintre cele mai mari 
distincții ale comunității noastre, „Medalia de aur a UVT”, însoțită de o diplomă de merit. Acest demers dorește să 
reflecte valorile în care credem ca instituție, precum și aprecierea față de aportul adus de către personalități din cele 
mai diverse domenii la dezvoltarea cunoașterii, a culturii și civilizației, a calității vieții în general.

„Universitatea de Vest din Timișoara este preocupată constant de promovarea și recunoașterea meritelor științifice, 

Anul acesta, Universitatea de Vest din Timișoara a propus, pe lângă activitățile de socializare între studenți, de 
cunoaștere a universității, de explorare a orașului Timișoara, de prezentare a programelor de studiu și a cursurilor 
oferite de UVT, conferințe, workshop-uri, activități culturale, sociale, teambuilding-uri, concerte, petreceri, excursii și 
competiții sportive. Muzeul Satului Bănățean și Muzeul de Artă Timișoara și-au deschis porțile spre a fi vizitate de tinerii 
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Săptămâna dedicată în întregime studenților nu putea să aibă un final mai potrivit decât Festivalul UniVibes, singurul 
festival de muzică din țară care are loc într-o universitate. 

Timp de aproape 24 de ore, UVT s-a transformat, pentru a treia oară, într-un imens ring de dans. Sâmbătă, 28 septembrie, 
am fost asediați de ritm și energie. Pe cele trei scene amenajate în puncte cheie ale universității, cei prezenți au putut 
dansa pe rock cu influențe diverse, ska, electro, funk, jazz, groovy, house, dub, techno și breakbeat. Trupe precum 
ALLOVER, Sonatic, Byron, Dunkelbunt, Angel (Souledout), Bread & Butter (ABC), Teluric, Twisted Blue, Pământ, Dragoș 
Ilici și DJ ca Dalla, Jinx & Raver. 

Dar muzica nu a fost totul. UNIVIBES a însemnat și proiecții de filme, ateliere pictură, literatură, jonglerii, origami & 
jam session/open mic și un chill court. Spațiile interioare, dar și zonele verzi ale universității au prins viață. Studenții au 
avut ocazia de a lua pensula în mână și a experimenta pictura, au putut dansa pe holurile UVT, au putut da formă unor 
obiecte prin sculptură, au vizionat filme în amfiteatre și, în general, s-au bucurat să aibă întreaga universitate doar la 
dispoziția lor, datorită acestui concept unic în țară: UniVibes.

UniVibes – o stare de spirit unică

culturale și umane ale lumii academice. Decernarea acestei distincții doamnei Maia Sandu, personalitate politică și 
simbol uman internațional, într-un moment de sărbătoare pentru UVT, anul împlinirii a 75 de ani de existență, arată 
interesul nostru aparte față de comunitatea academică din afara granițelor, venind astfel în întâmpinarea dorinței 
unui număr din ce în ce mai mare de studenți de a studia în universitatea noastră. Suntem bucuroși, dar mai ales 
responsabilizați de înscrierea de studenți români de pretutindeni, la UVT și mândri să-i avem în mijlocul comunității 
noastre pe cei aproximativ 800 de studenți basarabeni. (…) Vă urez sănătate și putere de muncă pentru a vă putea 
dedica unor proiecte noi, care să contribuie la promovarea unui drum european și democratic al Republicii Moldova”, 
i-a transmis Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, doamnei Maia Sandu.

La finalul ceremoniei oficiale de deschidere a anului universitar, Prim-Ministrul Moldovei a participat la o conferință 
de presă, a acordat un interviu pentru echipa studio-ului UVT și a avut o întâlnire cu membrii Ligii Studenților 
Basarabeni din Universitatea de Vest din Timișoara, subliniind încă o dată importanța educației în parcursul unei 
societăți sănătoase.
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În perioada 24–27 septembrie 2019, la Helsinki, a avut loc cea de a-31-a Conferință EAIE (European Association of 
International Education), cel mai mare eveniment european în domeniul internaționalizării învățământului superior.

Ca în fiecare an, EAIE celebrează excelența în domeniul internaționalizării, recompensând efortul, implicarea și 
inițiativele universităților în acest domeniu.

 La ediția din acest an, Universitatea de Vest din Timișoara a pășit pe podium, fiind astfel recunoscută „ca un model de 
bune practici în internaționalizare, implementarea cu succes a strategiilor de internaționalizare și promovarea valorilor 
EAIE”, în cadrul sesiunii ”Excellence in internationalisation: the 2019 EAIE Institutional Award finalists” (https://www.
eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1706.html).

De asemenea, la Helsinki, Universitatea de Vest din Timișoara a fost reprezentată atât în cadrul pavilionului național 
Study in Romania organizat de către Consiliul Național al Rectorilor, cât și în cadrul sesiunilor conferinței, prin două 
intervenții unice la nivel național:

– participarea în cadrul sesiunii Ignite cu un exemplu de bune practici din cadrul UVT, pe tema ״Making the (digital) 
difference in internationalization – reaching towards Generation Z” (https://www.eaie.org/helsinki/programme/
programme-overview/activity/1762.html) 

Recunoaștere europeană a internaționalizării la UVT – câștigarea premiului I în cadrul competiției de postere, cu prezentarea rezultatelor lucrării ”Encompassing all voices 
in (re)painting the student mobility picture: exploring the good, the bad and the ugly” (https://www.eaie.org/helsinki/
programme/programme-overview/activity/1971.html)

Rezultatele Universității de Vest din Timișoara din cadrul Conferinței EAIE din acest an confirmă angajamentul 
instituțional în procesul de internaționalizare, iar recunoașterea eforturilor noastre de către EAIE ne onorează și ne 
motivează în stabilirea unor obiective îndrăznețe, într-o lume a învățământului superior din ce în ce mai globalizată.

https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1706.html
https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1706.html
https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1762.html
https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1762.html
 https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1971.html 
 https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1971.html 
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Universitatea de Vest din Timișoara a fost gazda celei de-a treia ediții a proiectului „Youth Elite @Timișoara”, respectiv 
a ediției inaugurale a „Open Robotics Intelligent Grid”, eveniment organizat în colaborare cu echipa de robotică a 
Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara, cu sprijinul rețelei de parteneri ai UVT din mediul economic 
local. Participanții, elevi și mentori implicați activ în comunitățile din care fac parte, au conturat un nou capitol al școlii de 
orientare în carieră, între 31 august–7 septembrie.

„Cu ajutorul platformei ytm.ro, dezvoltată de UVT și oferită în mod deschis tuturor universităților publice din centrul 
universitar timișorean, elevii vor avea ocazia să descopere locul de muncă preferat și cariera la care visează, prin 
intermediul diferitelor activități desfășurate în colaborare cu antreprenori și companii din diferite domenii precum 
medicină, artă, retail, business, finanțe și agronomie. Elevii vor avea contact cu directorii companiilor partenere: 
Hamilton, FLEX, APTIV, BOSCH, NOKIA, Fundația Autonom, Sustainalytics, KPMG, ATOS, HELLA, Iulius Town, Medicis, 
Continental Automotive, Vox Technology Park și TOLUNA, participând la o serie de întâlniri cu aceștia, timp în care vor 
afla provocările pe care le pot întâlni, cât și reușitele din sfera lor de activitate. Pentru tineri atât de valoroși, cu înclinații 

Săptămână dedicată olimpicilor și pasionaților de robotică vizibile către performanță, UVT oferă cele mai noi tehnologii și formate de pregătire inovative, pentru un salt substanțial 
al orientării lor în carieră”, a declarat rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Olimpicii au luat contact cu Timișoara, participând la un Treasure Hunt – ”Discover Timișoara”, unde au fost provocați 
să interacționeze cu timișorenii și să găsească elemente cheie ale orașului, care le-au fost prezentate sub forma de 
ghicitori. În plus, tinerii au contribuit la creșterea comunității prin realizarea unor proiecte de impact pentru oraș.

Youth Elite oferă oportunitatea de a afla care este drumul potrivit în carieră pentru cei aflați la începutul acesteia, prin 
stagiile de practică, interacțiunea cu profesioniștii și aplicarea cunoștințelor învățate în timpul anilor de liceu. Prin sprijinul 
acordat de către organizatori și parteneri, elevii au șanse mai mari să aleagă ceea ce li se potrivește și ceea ce îi pasionează.

Cu sprijinul HAMILTON și FLEX, 15 echipe de robotică formate din 3 elevi + mentor au participat la o serie de ateliere 
profesionale fiind totodată antrenate în provocări tehnologice. Scopul „Open Robotics Intelligent Grid” este de a face 
cunoscute participanților tehnologii noi și emergente, precum și de a transforma Timișoara într-un hub de abordări 
inovative în promovarea și dezvoltarea tehnologiilor.

”Youth Elite @Timișoara” este un proiect organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Minds Hub 
și JCI Timișoara.
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Eveniment anual, ce se organizează în aceeași seară în peste 350 de orașe europene, „Noaptea cercetătorilor” a avut loc 
anul acesta vineri 27 septembrie, sărbătorind cunoașterea, descoperirile și beneficiile cercetării. Activitățile sunt organizate 
cu finanțarea Uniunii Europene, prin programul Orizont2020, de către un consorțiu al celor mai prestigioase universități 
românești și de institutele de cercetare de pe platforma Măgurele, printre care și Facultatea de Fizică a Universității de 
Vest Timișoara. Scopul este de a aduce împreună cercetătorii și publicul larg, de a permite interacțiunea cu știința și 
cercetătorii într-un cadru relaxat și prietenos. Unul dintre mesaje este de a arăta că cercetătorii sunt oameni obișnuiți cu 
o meserie neobișnuită, ce contribuie la dezvoltarea comunităților prin ceea ce fac zi de zi. 

În acest context, echipa „Noaptea cercetătorilor” a propus o temă de gândire, de cinci minute, tuturor celor ce au 
dorit să participe la un experiment științific național: construirea unei hărți magnetice a României. Nu au fost necesare 
cunoștințele de specialitate, iar participanții au avut nevoie doar de un telefon smart. Practic, toți cei care au vrut să 
contribuie la experiment au trebuit să își instaleze o aplicație gratuită pe telefon, să citească datele înregistrate de 
senzorul câmpului magnetic al telefonului din locația în care se aflau și să le trimită echipei. Pe baza citirilor, primite 
din cât mai multe locații din România, de la cât mai multe persoane, echipa „Noaptea cercetătorilor” a putut genera o 
reprezentare grafică a câmpului magnetic pe tot teritoriul țării. 

Indiferent de vârstă sau de nivelul cunoștințelor științifice, au fost invitați deopotrivă cei mici și cei mari să își aducă 
aportul cu informații din zona în care s-au aflat. Datele sunt analizate, prelucrate grafic, iar o hartă intermediară este 
publicată săptămânal. 

O noapte în lumea științei Varianta finală a hărții a fost dezvăluită în 27 septembrie 
2019, dată la care a avut loc evenimentul „Noaptea 
cercetătorilor” în București, Cluj, Craiova, Iași, Sibiu și 
Timișoara. În seara respectivă, cercetătorii din principalele 
centre universitare din România au prezentat în public 
experimente interactive, conferințe științifice pe înțelesul 
tuturor și descoperi științifice recente. 

Proiectul hărții câmpului magnetic este o inițiativă de 
„știință cetățenească”, o modalitate de cercetare științifică 
ce include participarea voluntară și entuziastă a celor 
interesați de un anumit domeniu. Prin astfel de inițiative, 
cercetarea devine mai accesibilă și deschisă persoanelor 
care doresc să contribuie, chiar dacă nu fac parte din 
mediul academic.

Organizat la Timișoara de către  Facultatea de Fizică a UVT, în colaborare cu ExperimentariumTM, Societatea Română de 
Fizică, Filiala Timișoara, Academia Română (Filiala Timișoara: Observatorul Astronomic), Pro Air Clean Ecologic Timișoara, 
Societatea Română pentru Astronomie Culturală și Astroclubul „Antares” Timișoara, evenimentul „Noaptea cercetătorilor” 
din acest an a cuprins expoziții, concursuri de eseu, desen și fotografie cu tematică științifică, prelegeri despre lumea cristalelor, 
univers și evoluția stelară, materie și realitatea virtuală, precum și experimente și sesiuni de observații astronomice.
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