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Consorţiul Universitaria trage un nou semnal de alarmă:
Consiliul Național al Rectorilor trebuie depolitizat
Conducerile și reprezentanții studenților din cele
cinci universităţi tradiționale din cadrul Consorţiului
Universitaria au dezbătut, în perioada 22-24 iunie
2018, la Cluj-Napoca, problemele de actualitate cu
care se confruntă mediul universitar românesc.
În cadrul reuniunii găzduite de Universitatea
Babeș-Bolyai, rectorii, preşedinţii senatelor,
prorectorii, precum şi reprezentanţii direcţiilor de
specialitate şi ai studenţilor celor cinci universităţi ale
Consorțiului au încercat să propună soluţii comune
în ceea ce priveşte finanţarea învăţământului
superior şi a activităţii de cercetare, dezvoltarea
infrastructurii de învățământ, relaţia universităţilor
de stat cu mediul de afaceri, practica studenţească,
internaţionalizarea universităţilor.
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„Consorţiul Universitaria trebuie să dea tonul în ceea
ce priveşte învăţământul superior românesc, reunind
cele mai importante cinci universităţi din această ţară,
universităţi care atrag cel mai mare număr de studenți.
Pe aceștia nu îi putem influența în momentul în care
aleg unde să studieze. Studenții vin acolo unde se
face învățământ de calitate”, a afirmat, în deschiderea
reuniunii, rectorul Universității Babeș-Bolyai, acad. prof.
dr. Ioan-Aurel Pop.
„Suntem primele 5 universități din România, primele
în topul angajatorilor, primele în topul preferințelor
studenților. Într-un singur top suntem pe ultimul loc:
cel al preferințelor Ministerului Educației Naționale”, a
afirmat, la rândul său, președintele Senatului Universității
București, prof. univ. dr. Marian Preda.
Problema finanțării a fost abordată, în deschiderea
reuniunii Consorțiului Universitaria, și de rectorul

Academiei de Studii Economice București, prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, care a afirmat că „Universitățile
Consorțiului trebuie să ceară Ministerului de Finanțe
să revină asupra sistemului de finanțare, iar factorii de
decizie din domeniul învățământului superior ar trebui
să ia în considerare în mod serios poziția Consorțiului și
să includă rectorii universităților membre în grupurile
de consultare și decizie”.
Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, a subliniat importanţa
reuniunii de la Cluj în contextul apropierii sesiunilor de
admitere şi al reducerii numărului locurilor bugetate

prorectorul Universităţii de Vest din Timişoara, conf.
univ. dr. Mădălin Bunoiu, a subliniat faptul că există
deja o serie de propuneri privind realizarea cadrului
metodologic şi a indicatorilor de evaluare.
Prezent la deschiderea reuniunii Consorţiului
Universitaria, rectorul Universităţii Bucureşti, prof. univ.
dr. Mircea Dumitru, a anunţat că va organiza o dezbatere
publică pe tema problemelor învăţământului superior
şi a fondurilor europene alocate acestuia, dezbatere la
care va participa şi comisarul european pe probleme
de tineret, Tibor Navracsics: „Senatul Universităţii
Bucureşti a elaborat un memoriu semnat de peste 1200

alocate universităţilor tradiţionale româneşti: „Este
extrem de important să discutăm problemele legate
de finanţare, de apropierea admiterii, mai ales când
ştim cu toţii că am fost afectați de reducerea cifrelor
de școlarizare. E foarte important, de asemenea, să
discutăm la modul cel mai serios despre clasificarea
universităților și evaluarea școlilor doctorale”.
Implicat în problema evaluării şcolilor doctorale,

de persoane, în care am prezentat situația în care ne
aflăm, evident fără a intra în detalii legate de politică”.
Înființat în anul 2009, Consorțiul Universitaria şi-a propus
să reprezinte cel mai important partener instituţional de
dialog al Ministerului Educaţiei Naţionale în probleme
referitoare la învăţământul superior românesc, precum
direcţiile strategice de dezvoltare a acestuia, activitatea
de cercetare, finanţarea sau internaţionalizarea.
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Consorțiul Universitaria și BCR au creat primul
think tank universitar pentru leadership și politici
publice
Rectorii celor cinci universități membre ale Consorțiului
Universitaria au decis crearea, în parteneriat cu Banca
Comercială Română, primului think tank universitar
pentru leadership și politici publice.
Parteneriatul încheiat vineri, 22 iunie 2018, de
reprezentanții Consorțiului Universitaria și cei ai BCR
vizează consolidarea leadership-ului social al instituțiilor
academice, coerența politicilor de dezvoltare, guvernanță
publică și dezvoltare instituțională, conectarea
mediului de afaceri cu dezvoltarea capitalului social
și de încredere la nivelul întregii societăți românești,
mobilizarea societății civile în dezbaterea, elaborarea
și implementarea politicilor publice, mobilizarea
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capitalului intelectual și relațional al diasporei românești,
promovarea cooperării internaționale și a schimburilor
de experiență în elaborarea de politici publice.
Materializarea parteneriatului va avea loc prin
dezvoltarea unor programe de cercetare socialeconomică, de elaborare a politicilor publice și
comunicare publică privind prioritățile strategice de
dezvoltare economică și socială.
Prin parteneriatul încheiat pe o parioadă de 2 ani
vor fi dezvoltate programe de formare și consiliere a
decidenților administrativi, politici, economici și sociali
în ceea ce privește elaborarea și implementarea de
politici publice, precum și dezvoltarea unor programe
de orientare în carieră și dezvoltarea abilităților practice
pentru creșterea șanselor de angajare a absolvenților
programelor universitare și post-universitare.
Consiliul pentru leadership și politici publice va fi format
din reprezentanți desemnați de fiecare universitate din
cadrul Consorțiului Universitaria, ai BCR, dar și ai unor
parteneri atrași în cadrul activităților.

Cele mai puternice cinci universități românești
solicită să fie implicate în elaborarea noului cadru
legislativ național în educație
Reprezentanții
universităților
Consorțiului
Universitaria au subliniat, în cadrul lucrărilor
desfășurate în perioada 22-23 iunie 2018, la
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
necesitatea adoptării unor măsuri legate de calitatea
învățământului superior, finanțarea acestuia,
restricțiile și obligațiile financiare ale universităților,
necesitatea reevaluării școlilor doctorale și a
criteriilor de clasificare a universităților, importanța
depolitizării totale a conducerii Consiliului Național
al Rectorilor (CNR), precum și necesitatea modificării
sistemului de votare existent la nivelul CNR.
„Consorțiul Universitaria apreciază că datoria
Consiliului Național al Rectorilor este și aceea de a
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reprezenta universitățile în relația cu factorul politic și,
în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea
civilă. Pentru a-și îndeplini corect și eficient această
funcție, conducerea Consiliului Național al Rectorilor
trebuie să fie complet depolitizată (…) prin neimplicarea
totală a membrilor acesteia în orice activitate de
natură politică”, se arată în rezoluția adoptată la finalul
lucrărilor, potrivit căreia universitățile sunt pregătite să ia
în calcul „formarea unei noi structuri colegiale care să
corespundă acestor standarde”.
De asemenea, Consorțiul Universitaria solicită ca rolul
și impactul universităților membre în Consiliul Național
al Rectorilor să fie proporționale cu locul universității
respective în sistemul de învățământ superior din
România, confirmat de performanța și prestigiul instituției
de învățământ, precum și de dimensiunea comunității
academice. „Întrucât valoarea egală a votului fiecărei
universități nu reflectă realitatea reprezentativității
în sistemul de învățământ superior românesc, este
imperios necesar să se identifice soluții de echivalare
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a valorii votului fiecărei universități cu ponderea
reală a universității respective în sistemul academic
românesc, respectiv dimensiunea instituției, impactul
internațional și activitatea de cercetare”, se arată în
Rezoluția Consorțiului.
În acest sens, Consorțiul apreciază că ponderea votului
universităților în Consiliul Național al Rectorilor trebuie
să fie stabilită în funcție de performanța și prestigiul
universității respective în sistemul de învățământ
superior din România, precum și de dimensiunea
comunității academice. Aceasta deoarece „valoarea
egală a votului fiecărei universități nu reflectă realitatea
reprezentativității în sistemul de învățământ superior
românesc”.
Reuniunea Consorțiului Universitaria a readus în prim
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plan problemele legate de finanțarea universităților,
participanții apreciind că realitatea și ultimele decizii
guvernamentale nu răspund așteptărilor și nevoilor
de dezvoltare ale universităților. În acest context,
solicităm Ministerului de Finanțe ca veniturile proprii ale
universităților să rămână la dispoziția acestora fără a fi
necesară deblocarea soldurilor de către ministerul de
resort.
Pe de altă parte, reprezentanții universităților susțin
implicarea activă a Consorțiului Universitaria în comisiile
de analiză și elaborare a modificărilor Legii educației
naționale nr. 1/ 2011, apreciind că „orice discuție
referitoare la o nouă lege a educației nu poate fi
legitimă fără implicarea reprezentanților universităților
membre ale Consorțiului – universitățile românești

clasate pe primele poziții la nivel național în ierarhizările
internaționale, în topul preferințelor angajatorilor și
ale studenților”. În acest context, membrii Consorțiului
fac un apel către experții internaționali implicați de
Ministerul Educației Naționale în elaborarea diverselor
metodologii de evaluare și clasificare academică să ia
în considerare necesitatea integrării mediului academic
românesc în cel internațional, fără a reflecta interese
politice conjuncturale. Membrii Consorțiului susțin
clasificarea universităților din România exclusiv pe baza
unei metodologii care să recunoască și să recompenseze
excelența academică.
Mai mult, membrii Consorțiului Universitaria solicită
redistibuirea de către MEN a locurilor bugetate rămase
neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie, la
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nivel național, către universitățile din Consorțiu, având
în vedere că cifrele de școlarizare ale acestora au fost
reduse în urma alocării preliminare din luna aprilie.
Din Consorţiul Universitaria fac parte Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din
București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de
Studii Economice din București, ale căror conduceri se
reunesc periodic pentru a dezbate problemele punctuale
ale sistemului universitar românesc, dar şi strategii de
dezvoltare. Rezoluţiile şi propunerile concrete rezultate
în urma discuţiilor specialiştilor din universităţi sunt
transmise Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru a
putea constitui un punct de pornire pentru dezbatere şi
analiză.
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UBB, implicată într-un proiect ştiinţific unic la nivel mondial
Cercetătorii Universității Babeș-Bolyai, în
colaborare cu cei ai Centrului de Cercetări
Biologice Jibou, organizează, în perioada 15 iunie
– 15 iulie 2018, prima expediţie românească
de studiere a efectelor schimbărilor climatice
asupra Marii Păduri Boreale, un proiect unic
prin complexitatea lui la nivel ştiinţific mondialRO-CRESS (Romanian Climate Change Research
Expedition Siberia).
O echipă formată din 11 reprezentanți ai Grădinii
Botanice “Alexandru Borza” - UBB, Cluj-Napoca,
ai Grădinii Botanice “Vasile Fati” din Jibou, dar
și ai Asociației Grădinilor Botanice din România
au pornit porni, în data de 15 iunie 2018, pe un
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traseu de circa 20.000 de kilometri ce pornește
de la Jibou, traversează Ucraina și apoi Rusia,
prin Moscova - Chelyabinsk - Novosibirsk- Irkutsk
– Chita - Vladivostok și retur, cu posibilitatea
efectuării unui detur în în zona Munților Caucaz.
Echipa este formată din: Cosmin Sicora –
directorul Centrului de Cercetări Biologice (CCB)
Jibou; Sabin Bădărău –UBB; László Zoltán –UBB;
Alexandru Stermin – UBB; Nicolaie Hodor–
UBB; Romulus Stan – Grădina Botanică din ClujNapoca; Ioan Zai – UBB; Daniel Șimonca – CCB
Jibou; Gabriel Mladin –CCB Jibou; Dan Turc – CCB
Jibou; Sebastian Olaru – Jurnalist AGERPRES.
Expediția este parte a unui proiect mai amplu ce

urmărește efectul schimbărilor climatice asupra
Pădurii Boreale ce acoperă emisfera Nordică și
reprezintă un veritabil „plămân verde” al Terrei.
Va fi prima expediție de această amploare ce va
duce în teren aparatura sofisticată de măsurare a
parametrilor fiziologici ai plantelor, ce va permite
o estimare de precizie a gradului de amenințare
a acestui tip de ecosistem și a ecosistemelor
învecinate.
Echipa de cercetare este una multidisciplinară,
acoperind domenii precum: botanică, geografie,
entomologie, zoologie, dendrologie şi fiziologie
vegetală – fotosinteză.
Cercetarea va contribui la creșterea bazei de
date cu privire la schimbările climatice și va fi cu
atât mai relevantă cu cât datele provin dintr-o zonă
mai puțin explorată de cercetătorii internaționali.
Partea Euro-Asiatică a studiului va fi urmată, în
anii următori, de o supraveghere a zonei NordAmericane. Metodologia folosită a fost validată în
studii de mai mică amploare.

http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/

Proiectul se va concretiza într-o lucrare științifică
elaborată de cercetătorii implicați, lucrare ce va
fi publicată și prezentată comunității științifice
din România, dar și din străinătate, precum și
publicului larg.
„Proiectul este gândit astfel încât, pe lângă
rezultatele științifice, să producă și o schimbare
de mentalitate, prin creșterea nivelului de
conștientizare a publicului larg cu privire la
importanța pionieratului în cercetare și a
promovării centrelor de cercetare ce obțin
rezultate deosebite”, afirmă conf univ. dr. Marko
Balint, prorectorul Universității Babeș-Bolyai
responsabil cu linia de studii în limba maghiară,
extensiile, relația cu universitățile maghiare și
asigurarea calității.
Prin natura şi amploarea ei și prin obiectivele
propuse, expediţia este prima de acest fel din
România, fiind totodată unică la nivel științific
mondial.

www.universitaria.ase.ro
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War Hecatomb

În perioada 13-15 iunie 2018, Centrul de
Studiere a Populației, din cadrul Universității
Babeș-Bolyai, a organizat la Cluj-Napoca
conferința internațională „War Hecatomb,
Effects on Health, Demography, Territory and
Modern Thought (19th-21th Centuries)”.
Aceasta a reprezentat o continuare a conferinței
internaționale, cu același titlu, organizate de
către Institutul de Istorie Contemporană–FCSH/
NOVA, din Lisabona, între 19-20 iunie 2017.
Deschiderea oficială a fost precedată de
ceremonia de decernarea a titlului Professor
Honoris Causa doamnei profesor emerit
Antoinette Fauve-Chamoux, director de
cercetare al CRS de la L’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Franța. De-a
lungul timpului, Domnia Sa a sprijinit și încurajat
activitatea de cercetare a numeroși masteranzi,
doctoranzi, cercetători și cadre didactice
din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a
universității clujene, motiv pentru care decizia
acordării titlului a fost luată în urma propunerii
formulate de reprezentanții acestei instituții.
Licențiată a Universității din Sorbona și
doctor în istorie, reputația științifică a doamnei
Antoinette Fauve-Chamoux este recunoscută
la nivel mondial. Fiind specializată pe studiul
demografiei istorice și al istoriei familiei, din
perspectivă comparativă și al relațiilor de gen,
de-a lungul carierei a desfășurat o intensă
activitate științifică. Aceasta s-a concretizat
14
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prin publicarea de cărți și articole, prezența
la congrese și conferințe internaționale, dar
și prin activitatea de cercetare desfășurată
în calitate de membru al diverselor asociații
profesionale din domeniul istoriei. Între 19852010 a deținut calitatea de Secretar General al
Comisiei Internaționale de Demografie Istorică
promovând cu multă pasiune studiul demografiei
istorice la nivel global.
În cadrul ceremoniei desfășurate în Aula
Magna, Laudatio a fost rostit de către Luminița
Dumănescu, director adjunct al Centrului de
Studiere a Populației din cadrul UBB.
Festivitatea a fost urmată de deschiderea
oficială a conferinței, cu acest prilej luând
cuvântul prof. univ. Ioan Bolovan, prorector al
UBB și președinte al Comisiei Internaționale de
Demografie Istorică, și Helena Da Silva, profesor
la Universitatea NOVA din Lisabona, Portugalia.
Pe parcursul sesiunilor, desfășurate în cursul
celor două zile, conferința a reunit specialiști și
cercetători din diverse discipline ale științelor
umaniste care au prezentat aspecte relevante
privind efectele războaielor din secolele XIXXXI asupra sănătății populației, demografiei,
teritoriilor și a curentelor moderne de gândire.
Lucrările susținute în timpul conferinței au
subliniat efectele conflictelor militare pe
două niveluri: frontul în sine (mobilizări,
răniți și victime, cauze ale decesului, mișcări
de populație, manifestarea unor identități și
loialități) și „frontul de acasă” (mișcarea naturală
a populației, comportamentul matrimonial
în vreme de război și după încheierea păcii,
implicarea școlii și a bisericii).
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
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Muzeul Universității din București, expoziție la ceas jubiliar
La 50 de ani de la înființare, Muzeul Universității
din București a propus publicului o expoziție
în cadrul căreia au fost prezentate cele mai
importante momente din evoluția instituției, de
la inaugurarea colecției muzeale inițiale (1967)
până în prezent. Vernisajul expoziției a avut loc
joi, 31 mai 2018, începând cu ora 12:00, la sediul
Muzeului Universității din București (Bulevardul
Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46).
Expoziția a inclus teme care privesc înființarea

18

Învățământ și cercetare de performanță!

Muzeului, structura Universității, profesorii și
studenții acesteia, programele de studii oferite
de Universitate și, nu în ultimul rând, momentul
„Piața Universității” din 1990, cu reîntoarcerea la
democrație și la parcursul firesc al unei Universități
care de peste 150 de ani simbolizează excelența în
predare și cercetare.
Prezent la eveniment, prof. univ. dr. Mircea
Dumitru, rectorul Universității din București, a
remarcat faptul că își dorește ca „fiecare piesă
din muzeu să fie integrată într-un context istoricocultural, pentru a putea spune o poveste care
să poată fi dezvoltată într-o carte cu caracter

http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/

interactiv”. În plus, a adăugat profesorul Dumitru,
„Muzeul este prezent în activitatea zilnică a
Universității din București, fiind, în același timp,
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o importantă sursă de educare, formare și de
prezentare a unor simboluri importante pentru
comunitatea academică a Universității din
București, o comunitate atât de implicată și de
atașată de dimensiunea istorică a acestei instituții
cu o tradiție de peste 150 de ani”.
În cadrul ceremoniei, conf. univ. dr. Florentina Nițu,
decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității
dinBucureștișicoordonatoralMuzeuluiUniversității,
a mulțumit tuturor persoanelor care au contribuit
la dezvoltarea patrimoniului Muzeului, oferindule acestora titulatura de „prieteni ai Muzeului”. În
plus, pentru a veni în sprijinul vizitatorilor Muzeului
Universității din București și pentru că „încercăm să
ținem pasul cu formele moderne de muzealizare,
expoziția folosește QR Coduri pentru a crea mai
multe straturi de informație, destinate tipurilor
diferite de vizitatori”, a mai precizat Florentina Nițu.
„Ceea ce vedem în această expoziție este
reprezentarea trecutului, nu trecutul însuși, pentru
că expunerea reflectă o viziune care stă la baza
selecției materialului. Astfel, am preferat să lăsăm
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vizitatorii să construiască propria interpretare
prin documentele și imaginile incluse în expoziție
și să extragă singuri concluziile. De altfel, rolul
istoriei și al muzeului nu este doar acela de a oferi
răspunsuri, ci mai ales de a ne permite să reflectăm
asupra propriilor întrebări și să ne rafinăm propriile
răspunsuri”, a încheiat conf. univ. dr. Florentina Nițu.
În cei 50 de ani de existență, Muzeul Universității
a parcurs inevitabil o serie de etape, în paralel cu
evoluția Universității și și-a îmbogățit colecția,
în cadrul Muzeului fiind realizată și o bogată
activitate de cercetare și documentare. În 16 iulie
2015, ușile Muzeului Universității din București au
fost redeschise publicului, după un an în care au
fost efectuate lucrări de renovare, modernizare și
reorganizare. Noua imagine a Muzeului poate fi

urmărită astăzi și pe canalele Social Media. În 2016,
cu ocazia Zilei Patrimoniului Academic European,
expoziția digitală “The University of Bucharest
in 1916”, găzduită de Muzeul Universității din
București, a făcut parte dintr-un prestigios program
la nivel european.
Patrimoniul Muzeului Universității din București
se compune din documente și obiecte valoroase,
cu profundă semnificație pentru istoricul
prestigioasei instituții de învățământ bucureștene.
Aceste mărturii recompun o istorie care coboară
în timp până la momentul înființării la București
a Academiei domnești de către domnitorul
Constantin Brâncoveanu, instituție care a devenit
un centru important de educație și cultură pentru
spațiul sud-est european.

http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/
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Școală de vară de Știință și Tehnologie pentru elevi și profesori,
pe Platforma de la Măgurele
În această vară, Universitatea din București,
în parteneriat cu Institutul de Fizică și Inginerie
Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) și cu Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pământului (INFP), organizează, sub egida
Comunității Educație pentru Științe prima ediție
a Școlii de vară de Știință și Tehnologie de la
Măgurele.
Destinate atât elevilor de liceu, cât și cadrelor
didactice care predau discipline STEM în
învățământul secundar gimnazial și liceal,
cursurile se vor desfășura în perioada 27 august
- 3 septembrie 2018 și vor fi organizate în două
secțiuni.

Astfel, elevii de liceu vor avea ocazia de a realiza
diferite exerciții de laborator și de a se familiariza
cu metodele științifice și cu tehnicile de cercetare
folosite în laboratoarele de la Măgurele.
La rândul lor, cadrele didactice care predau
discipline STEM în învățământul secundar
gimnazial și liceal vor învăța diverse alternative
de predare, dar vor descoperi și diferite resurse
pe care le pot utiliza în cadrul procesului didactic.
Școala de vară de Știință și Tehnologie de la
Măgurele își propune să familiarizeze elevii cu
instrumentele științifice și cu gândirea critică
și să le ofere acestora oportunitatea de a iniția
proiecte de cercetare alături de oamenii de știință

de la Măgurele.
Nu în ultimul rând, Școala este o ocazie pentru
cadrele didactice de a se forma în spiritul
metodelor pedagogice inovatoare și de a se pune
la curent cu ultimele noutăți în ceea ce privește
educația STEM.
Tematicile de cercetare propuse elevilor și
profesorilor cuprind domeniile fizică și inginerie,
automatizări și aplicații, științele vieții și ale
mediului și tehnologii digitale în cercetare. Dintre
subiectele destinate elevilor pentru experimente
și proiecte de cercetare amintim: dezvoltarea
de ansamble cu interfață internet of things
(IoT) pentru facilități experimentale, observații
ale efectelor medicamentelor asupra celulelor
tumorale expuse la radiații ionizante; analize
privind comunicarea în lumea animalelor; aplicații
ale inteligenței artificiale în analiza datelor
științifice; prepararea si caracterizarea structurilor
nanometrice cu aplicabilitate în electronică și
optoelectronică; astrofizică - galaxii și găuri negre;
comportamentul sistemului teren-structură în
timpul cutremurelor; sisteme de procesare cu
plasmă pentru modificarea suprafețelor etc.
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Toți cei interesați de participarea la Școala de
vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele se
pot înscrie la eveniment până la data de 30 iunie
2018. Astfel, înscrierea elevilor la eveniment se
realizează completând formularul disponibil aici,
iar înscrierea cadrelor didactice se realizează aici.
Mai multe informații cu privire la eveniment
pot fi accesate pe site-ul Școlii de vară de Știință
și Tehnologie de la Măgurele, precum și pe pagina
de Facebook.
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Întrevedere între Comisarul european pentru Educație, Cultură,
Tineret și Sport, Tibor Navracsics,
și reprezentanții Universității din București
Comisarul european pentru Educație, Cultură,
Tineret și Sport, Tibor Navracsics, a dialogat
miercuri, 6 iunie 2018, cu toți cei interesați de
viitorul educației, culturii și al spațiului european,
în cadrul unui eveniment organizat de Comisia
Europeană și Europuls și sprijinit de Universitatea
din București.
În deschiderea evenimentului, rectorul
Universității din București, Mircea Dumitru, a
exprimat angajamentul ferm al Universității
pentru sprijinirea și implicarea în cadrul proiectului
rețelelor universităților europene: „Credem că
prin întărirea unor parteneriate între universități,
parteneriate care își propun să promoveze
calitatea educației și o activitate de cercetare de
înaltă ținută, vom reuși să contribuim la o Europă
mai bună, mai competitivă. (…) Europa este,
înainte de toate, un spațiu al valorilor, al culturilor
și al principiilor comune. Cred că suntem cu toții
datori să educăm tinerii în spiritul respectului față
de adevăr, al toleranței, al valorilor democratice și
al statului de drept”.
Venirea comisarului Tibor Navracsics la
București a prilejuit și o întrevedere între acesta
și reprezentanții conducerii Universității din
București. Rectorul Mircea Dumitru a înmânat
comisarului Tibor Navracsics apelul lansat de
Universitatea din București la sfârșitul lunii aprilie
și semnat de peste 1.100 de persoane.
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Totodată, a fost lansată invitația către
reprezentanții Comisiei Europene de a participa
la dezbaterile pe care Universitatea din București
le va iniția începând cu această toamnă și care
urmăresc un dialog asupra problemelor și a
soluțiilor pentru modernizarea educației și a
cercetării.
La rândul său, comisarul european pentru
Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor
Navracsics, a accentuat nevoia unei cooperări
strânse și a apreciat inițiativele menționate în
cadrul discuțiilor, exprimându-și deschiderea
pentru dialog și colaborarea cu membrii
comunității Universității din București.
Potrivit Europuls, unul dintre co-organizatorii
evenimentului, cu ocazia dialogului, „participanții
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au aflat viziunea Comisarului despre viitorul
Uniunii și potențialul educației în combaterea
provocărilor actuale ale continentului european,
despre șansele creării unei Uniuni europene
a Educației, dar și despre planurile Comisiei în
domeniul educațional până în 2025”.
Dialogul a făcut parte din seria evenimentelor
organizate în cadrul forumului Eurosfat 2018,
ajuns la cea de-a VI-a ediție. Forumul propune
o discuție amplă, axată pe viitor: al României,
al Uniunii Europene, al României în Uniunea
Europeană. Dacă Eurosfat 2017 a fost un moment
de bilanț, în 2018 organizatorii evenimentului vor
propune soluții concrete pentru următorii ani sau
chiar decenii despre rolul României în nucleul
Europei.

www.universitaria.ase.ro
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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competențe și abilități de cercetători în domeniul

Economie Agrară din Belgrad.

economic. Meritele sale profesionale - didactice,

Festivitatea de decernare a titlului de Doctor

științifice și manageriale - au fost răsplătite

Honoris Causa a avut loc în Sala Senatului

printr-o serie de distincții, titluri și diplome, dintre

Universității „Ovidius” din Constanța, în cadrul

În data de 8 iunie a.c., Senatul Universității

care: Ordinul Național ,,Serviciul credincios” în

celei de-a 15-a ediții a Conferinței Internaționale

„Ovidius” din Constanța a conferit Rectorului

grad de cavaler pentru activitatea desfășurată

„Present Issues of Global Economy”, organizată

ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, titlul de

în vederea dezvoltării rurale și eficientizării

de Facultatea de Științe Economice din

„Doctor Honoris Causa”, în semn de apreciere,

ramurilor agricole și silvice în cadrul Ministerului

Constanța. Cu această ocazie, prof. univ. dr.

prețuire și recunoaștere a meritelor sale și pentru

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Diploma de

Nicolae Istudor a susținut prelegerea cu tema

activitatea didactică, științifică și managerială pe

recunoaștere a activității depuse în sectorul

„Poziționarea Școlii economice în sistemul de

care o desfășoară în mediul universitar.

agroalimentar acordată de Organizația Națiunilor

învățământ superior din România”, în care a

Laudatio subliniază preocuparea continuă a

Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) și

subliniat importanța învățământului superior

prof. univ. dr. Nicolae Istudor pentru deschiderea

Diploma de excelență pentru recunoașterea

economic - unul dintre principalele motoare

universității spre mediul de afaceri, implicarea

contribuției aduse la dezvoltarea Institutului de

care poate susține dezvoltarea sustenabilă a

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Doctor Honoris Causa al
Universității Ovidius din Constanța

academică și antreprenorială în problematica
dezvoltării țării, în menținerea performanței
economiei în conjunctura provocărilor legate de
societatea cunoașterii. În paralel cu preocupările
didactice de succes, prof. univ. dr. Nicolae Istudor
este un pasionat cercetător științific, fiind autor al
patru cursuri și 11 cărți de specialitate, 12 articole
ISI, 6 articole publicate în reviste internaționale,
69 de articole publicate în volumele unor
manifestări științifice etc. Temele abordate se
înscriu în arealul științific al dezvoltării rurale în
România și Uniunea Europeană, al marketingului
și logisticii produselor agricole și alimentare și al
filierelor agroalimentare.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor este de aproape un
deceniu îndrumător științific de doctorat, calitate
în care s-a remarcat ca un profesionist ce manifestă
o înaltă exigență în desfășurarea și evaluarea
activității doctoranzilor, reușind să le formeze
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unui stat. Rectorul ASE a efectuat o radiografie
a Școlii Economice, subliniind necesitatea ca
sistemul de învățământ superior să fie tratat ca un
mecanism complex ce trebuie analizat, adaptat
și ajustat în permanență pentru a putea oferi o
eficiență și eficacitate sporită. Prezentarea s-a
axat pe următoarele teme: etapele dezvoltării
școlii economice superioare; analiza ofertei
universitare în domeniul economic; analiza
cererii de programe de studii de licență în
domeniul economic.
În încheierea ceremoniei, Rectorul ASE a primit
felicitări din partea comunității academice a

Academia de Studii Economice din București – oferta educațională
pentru admiterea la programele de studii universitare de licență şi
masterat, iulie 2018
Academia de Studii Economice din București,
liderul învățământului superior economic și
de administrație publică din România, scoate
la concurs pentru admiterea la programele
universitare de licenţă, la învățământul
cu frecvență un număr de 5949 de locuri,
dintre care 2860 de locuri la buget și 3089
de locuri la taxă; iar pentru învăţământul
la distanţă şi cu frecvenţă redusă - 950 de
locuri. Dintre locurile bugetate, 24 de locuri

sunt destinate olimpicilor, 93 – absolvenţilor
de licee din mediul rural, 27 - candidaţilor
de etnie rromă, iar 92 de locuri sunt alocate
românilor de pretutindeni.
ASE oferă 24 de programe universitare de
licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care
pot fi urmate în limbile română, engleză,
franceză sau germană, și 11 – pentru
învățământul la distanţă şi cu frecvenţă
redusă.

Universității „Ovidius” din Constanța și a grupului
de colegi de la ASE prezenți la festivitate.

Foto: Festivitatea de conferire a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Ovidius” din Constanța
Rectorului ASE
30
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Înscrierile pentru admiterea la programele
universitare de licenţă la învăţământul cu
frecvenţă au loc în perioada 11-14 iulie și
16 iulie, iar pentru învăţământul la distanţă
şi cu frecvenţă redusă - în perioada 11 13 iulie şi 16 - 20 iulie a.c. Admiterea se
desfășoară prin concurs, bazat pe eseu
motivațional, o probă scrisă de competenţă
lingvistică - pentru candidaţii care optează
pentru programe cu predare în limbă străină
- şi pe media generală de admitere, calculată
ca medie ponderată între media obţinută
la examenul de bacalaureat (70%) şi media
anilor de studii (30%).
Pentru
admiterea
la
programele
universitare de masterat, ASE scoate la
concurs 1808 de locuri la buget şi 2907 de
locuri la taxă, dintre care 135 de locuri la
MBA. ASE oferă 77 de programe universitare
de masterat de cercetare și profesional
(dintre acestea - 16 în limba engleză, 1 în
limba franceză și 2 în limba germană).
Înscrierile la programele de masterat (cu
excepția programelor MBA) se desfăşoară în
perioada 23 - 25 iulie a.c. Admiterea se face
prin concurs, pe baza rezultatelor de la proba
scrisă tip grilă (30%) și a mediei examenului
de finalizare a studiilor universitare de
licență (70%). Pentru programele cu predare
în limbi străine se susţine o probă de
competență lingvistică tip interviu.
Informații complete despre admiterea la
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ASE pot fi consultate pe site-ul oficial www.
ase.ro, pe paginile special dedicate Admiterii
2018, care prezintă întreg procesul de
admitere, cu precizări actualizate permanent
despre calendarul admiterii, metodologie,
conţinutul dosarului de înscriere, paşii
candidatului, rezultatele admiterii, ș.a.
ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi
peste 3500 de burse de performanţă, de
merit şi sociale, peste 450 de burse pentru
studii în străinătate, peste 5000 de locuri
în cămine, numeroase parteneriate pentru
stagii de practică la firme de top, spaţii
moderne de învăţământ, 700.000 de volume
în bibliotecă, numeroase alte facilităţi de
învăţare.
ASE este astăzi o universitate de cercetare
avansată şi educaţie, recunoscută şi la nivel
internaţional, fapt atestat şi de pozițiile
de top pe care le ocupă în clasamente de
renume: ASE este pe locul 151-200, cea
mai bună poziţie ocupată de universităţile
româneşti prezente în Top Shanghai 2017,
în domeniul Științe Economice şi, conform
clasamentului QS World University Rankings
2018, ASE este universitatea cu cea mai
bună reputație în rândul angajatorilor din
România, fapt confirmat şi de studiile proprii
efectuate în rândul absolvenţilor, conform
cărora 81,35% dintre toţi absolvenţii îşi
găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la
terminarea facultăţii.
http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/
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Extinderea colaborării dintre ASE și Universitatea Québec din
Montreal (UQAM)
În perioada 14-21 iunie a.c., o delegație
formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rectorul ASE, și prof. univ. dr. Marius
Profiroiu, Prorectorul responsabil cu relațiile
internaționale, a vizitat Universitatea Québec
din Montreal (Canada), cu care ASE coorganizează de peste 20 de ani programul
MBA Româno-Canadian.
Pe 15 iunie, delegația ASE s-a întâlnit
cu Rectorul UQAM, prof. Magda Fusaro.
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Cu această ocazie s-a realizat un bilanț al
cooperării dintre ASE si UQAM în domeniul
programului de MBA de la București. Totodată,
s-au identificat oportunități de extindere a
parteneriatului dintre universitățile noastre la
nivelul programelor de licență și masterat și
a inițierii unui acord Erasmus între cele două
universități. Membrii delegației ASE au avut
întrevederi și discuții extrem de interesante
și cu cercetătorii din laboratoarele secției

de ecologie, cu ocazia vizitei întreprinse la
Facultatea de Științe a UQAM.
Deplasarea delegaţiei ASE s-a suprapus
stagiului de studiu pe care îl efectuează la
Montreal studenții ASE de la programul
MBA care, în perioada 11-23 iunie, urmează
cursuri alături de colegii lor canadieni şi
efectuează vizite de documentare la companii
din Montreal. O astfel de vizită a avut loc
împreună cu membrii delegației ASE la Hydro
Quebec, al patrulea mare producător de
energie hidroelectrică din lume.
În data de 18 iunie, delegația ASE a avut
o întâlnire de lucru cu decanul Şcolii de
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Gestiune de la UQAM, prof. Komlan Sedzro, şi
cu studenţii ASE aflaţi la Montreal, în prezența
conf. univ. dr. Alin Angheluță, decanul
Bucharest Business School din cadrul ASE.
ASE organizează cu succes, prin Facultatea
Bucharest Business School (Școala de Afaceri),
trei programe de masterat de tip MBA, în
colaborare cu prestigioase universități din
Europa și Canada:
• MBA Româno-Canadian (în limba
engleză) - organizat în colaborare cu
Facultatea de Științe Administrative din
cadrul Universităţii Québec din Montreal
(UQAM), Canada. Programul se adresează
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absolvenților cu diplomă de licență,
indiferent de domeniu, care au cel puțin
patru ani de experiență profesională (în
funcții de management) şi cunoștințe
de comunicare la nivel avansat în limba
engleză. La finalizarea studiilor se
acordă: Diplomă de master – eliberată de
ASE și Diplomă de MBA în conformitate
cu standardele canadiene referitoare la
programele MBA - eliberată de UQAM;
• MBA Româno-Francez INDE (în limba
engleză) - organizat în colaborare cu
Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii

din Paris - CNAM Paris, Franţa. Programul
se adresează absolvenţilor cu diplomă de
licenţă, indiferent de domeniul, care au cel
puţin trei ani de experienţă profesională
şi cunoştinţe de comunicare în limba
engleză (cunoaşterea limbii franceze
reprezintă un avantaj). La absolvire se
acordă următoarele diplome: Diplomă
de master – eliberată de ASE și Diplomă
de Master of Business Administration –
eliberată de CNAM Paris;
• MBA Româno-German „Management
antreprenorial” (în limba germană) organizat în colaborare cu Universitatea

de Ştiinţe Aplicate Westfalia, Germania.
La acest program se pot înscrie absolvenți
cu diplomă de licență, indiferent de
domeniu, care au cel puțin doi ani de
experiență profesională (funcțiile de
management constituie un avantaj)
și cunoștințe de comunicare la nivel
avansat de limba germană și engleză. La
finalizarea studiilor se acordă: Diplomă
germană de MBA din partea Universității
de Ştiinţe Aplicate Westfalia, Germania și
Diplomă de master din partea Academiei
de Studii Economice din București.
Întrucât procesul de admitere la cele
3 programe MBA oferite de ASE este în
plină desfășurare, urăm succes tuturor
candidaților!

Foto: Întâlniri ale delegației ASE cu reprezentanți ai Universității Québec din Montreal (Canada) și cu studenții ASE
ai programului MBA aflați la Montreal.
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

38

Învățământ și cercetare de performanță!

http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/

www.universitaria.ase.ro

39

UAIC a participat la Conferinţa Anuală a Grupului Coimbra
O delegație a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași a participat în perioada 30 mai –
1 iunie 2018 la conferința anuală și adunarea
generală a Grupului Coimbra, găzduite anul
acesta de Universitatea din Salamanca, Spania,
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care a marcat și în acest fel cei 800 de ani de
la fondare.
Grupul Coimbra a fost fondat în anul 1985,
ca o asociație a universităților europene
multidisciplinare de tradiție și de înalt

standard internațional. Grupul își propune
să creeze legături academice și culturale
pentru a promova, în beneficiul studenților,
profesorilor și al universităților membre,
internaționalizarea, colaborarea academică,
excelența în educație și în cercetare,
contribuția în beneficiul societății. O constantă

http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/

a activității Grupului Coimbra este participarea
directă la formularea și implementarea
politicilor europene în domeniul educației.
Unele dintre cele mai vechi și prestigioase
universități europene sunt membre ale
Grupului Coimbra.
La evenimentul de la Salamanca au participat
peste 250 de reprezentanți din cele 39 de
universități membre ale Grupului Coimbra.
Evenimentul a debutat cu o zi dedicată
întâlnirilor, în cinci sesiuni de lucru succesive,
ale celor 11 grupuri de lucru CG. Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost
reprezentată în șapte dintre acestea: Doctoral
Studies (Prof.univ.dr. Adriana Zaiț), Education
Innovation (Conf.univ.dr. Nicoleta Laura
Popa), Life Sciences (Conf.univ.dr. Mircea-Dan
Mitroiu), Social Sciences and Humanities (Conf.
univ.dr. Ioana Maria Costea), STEM – Science,
Technology, Engineering and Mathematics
(Lect.dr. Alina Petre), Academic Exchange
and Mobility (Dna. Ioana Serafinceanu),
Employability (dr. Diana Chihaia). Evenimentul
de la Salamanca a inclus, în a doua zi de
desfășurare, întâlnirea Grupului Consultativ al
Rectorilor (Rector’s Advisory Group Meeting),
Întâlnirea Rectorilor CG (Rectors’ Closed
Meeting), precum și două conferințe înscrise în
tema generală Looking to the future, learning
from the past, susținute de doamna profesor
Rosi Braidotti (Universitatea Utrecht, Olanda)
și de doamna Lesley Wilson, director al EUA
(European University Association); fiecare
www.universitaria.ase.ro
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conferință a fost urmată de dezvoltări ale
temelor de către Rectori din Grupul Coimbra.
A treia zi a evenimentului a inclus întâlnirea
reprezentanților CG din fiecare universitate cu
Biroul Executiv, precum și momentul central,
Adunarea Generală anuală a Grupului Coimbra.
În Adunarea Generală au fost prezentate
rapoartele de activitate a Biroului Executiv,
a Oficiului Coimbra Group de la Bruxelles și a
Comitetului Administrativ și Financiar, fiecare
acoperind perioada de la precedenta Adunare
anuală (Edinburgh, iunie 2017). De asemenea, a
fost prezentat câștigătorul premiului Arenberg
(acordat anual unui absolvent de master al
unei universități membre a Grupului Coimbra,
cu rezultate deosebite în urma unui stagiu
Erasmus la o altă universitate din rețea), finala
competiției 3MT (competiție de comunicare
pentru doctoranzii din Grupul Coimbra) și
alegerea a doi noi membri ai Biroului Executiv
pe două poziții vacante.
Evenimentul de la Salamanca a fost important
pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași și prin faptul că a fost subliniată contribuția
sa generală la activitățile Grupului Coimbra.
Sublinierea a fost făcută cu prilejul încheierii
celui de-al doilea mandat în Biroul Executiv al
Grupului al domnului profesor Henri Luchian,
Prorector pentru Relații Internaționale al
Universității. Activitatea sa din cei 8 ani
pentru care a fost ales in Biroul Executiv al
Grupului Coimbra, având și responsabilitatea
de Trezorier, a fost descrisă în cadrul Adunării
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Generale de către profesorul Juergen Barkhoff
de la Trinity College Dublin. Acesta a amintit,
între altele, inițiativa de înființare a Grupului
de lucru STEM în cadrul reorganizării Grupului
Coimbra din anii 2013-2017 (menționăm că
UAIC deține o poziție de vice-președinte al
Grupului STEM de la înființarea acestuia) și
cea de inițiere și organizare a seminariilor
bienale pentru rectori și prorectori dedicate
educației (CG High-level Policy Seminars on
Education).
Amintim că primul Coimbra Group Highlevel Policy Seminar a fost organizat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” la Iași, în
octombrie 2015, Grupul Coimbra sărbătorind,
prin acel eveniment, și împlinirea a 30 de ani
de la înființare.
Între efectele tangibile ale participării
Universității ca membru activ în Grupul
Coimbra menționăm dezvoltarea unor
programe de studiu cu diplomă dublă cu
parteneri din rețea (Universitățile Poitiers,
Franța și Groningen, Olanda) și numărul
mare de proiecte europene la care UAIC este
partener și care au rezultat din activitatea
în cadrul grupurilor de lucru Coimbra. 25
de astfel de proiecte a fost implementate la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dintre
care 7 proiecte Erasmus Mundus, 4 dintre ele
fiind coordonate de UAIC.

Oferta de admitere a UAIC pentru licență: 3400 de locuri fără taxă și
peste 70 de programe de studiu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va
organiza concurs de admitere, la cele 15 facultăți,
pentru 3400 de locuri la buget și aproximativ
3200 de locuri cu taxă. La admiterea din 2018,
absolvenţii de liceu vor avea de ales dintre 77 de
specializări. Înscrierile se vor face în perioada 16
– 21 iulie 2018. Olimpicii vor fi admişi direct pe
locuri fără taxă la facultatea la care se înscriu, fără
a trece prin selecția de dosare sau examen.
La majoritatea facultăților UAIC, admiterea se
face pe bază de dosar, la care se iau în calcul, cu
diferite proporții, media generală la examenul
de Bacalaureat și notele obținute la diverse
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probe din cadrul acestui examen. Unele facultăți
organizează și o probă suplimentară, printre care
se numără Facultatea de Drept, acolo unde 50%
din media de admitere va fi reprezentată de
nota testului la Limba Română, sau Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport, pentru specializarea
Educaţie Fizică şi Sportivă, unde proba sportivă
la alegere va avea o pondere de 60%, iar la
specializarea Kinetoterapie și motricitate
specială se va adăuga o teză scrisă la Biologie. La
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
la specializarea Pedagogia Învăţământului primar
şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de
aptitudini muzicale și dicție. Și Facultatea de
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Teologie Ortodoxă, pentru specializarea Teologie
Ortodoxă Pastorală, va supune candidații la o
probă vocaţională de dicție și aptitudini muzicale,
iar 50% din notă va fi rezultatul de la o probă
scrisă. Şi la Facultatea de Teologie RomanoCatolică, tot la specializarea Teologie RomanoCatolică Pastorală, 40% din media de admitere o
va reprezenta nota de la proba orală la Teologie
Dogmatică. La Facultatea de Informatică, 50%
din media de admitere o va reprezenta nota de la
testul scris la Matematică sau Informatică. Pentru
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liniile de studiu internaționale, candidații vor
susține un test de limbă străină sau vor prezenta
un certificat de cunoaștere a limbii străine eliberat
de către o instituție recunoscută de Ministerul
Educației Naționale.
Numărul de locuri bugetate oferit de universitate
este distribuit pe facultăți astfel:
• Facultatea de Biologie – 167
• Facultatea de Chimie – 71

• Facultatea de Drept – 200

• Facultatea de Istorie – 95

• Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor – 822

• Facultatea de Litere – 400

• Facultatea de Educație Fizică și Sport – 84

• Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației – 315

• Facultatea de Filosofie și Științe SocialPolitice – 300
• Facultatea de Fizică – 52
• Facultatea de Geografie și Geologie – 291

• Facultatea de Matematică – 120

• Facultatea de Teologie Ortodoxă – 135
• Facultatea de Teologie Romano-Catolică –
22

• Facultatea de Informatică – 326
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Donald Trump și Kim Jong-un: profilurile psihologice analizate
de un expert UAIC
Celor 3400 de locuri fără taxă li se adaugă alte
375 de locuri la buget, destinate românilor de
pretutindeni. Anul acesta, pentru a simplifica
procesul de admitere pentru această categorie
de candidați, Universitatea va organiza o comisie
unică de înscriere a candidaților etnici români,
care va fi formată din reprezentanți de la toate
facultățile la care aceștia se pot înscrie. Astfel,
indiferent de numărul de specializări pentru care
optează, românii de pretutindeni vor depune un
singur dosar, vor completa o singură fișă în care
vor ordona opțiunile în funcție de priorități și vor
achita o singură taxă de înscriere. De asemenea,
vor avea și posibilitatea de a se înscrie online, caz
în care nu se plătește taxă de înscriere.
Pentru studii de master, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași scoate la concurs
2020 de locuri la buget, candidații având
posibilitatea să aleagă dintre 131 de specializări
acreditate. Înscrierile au loc tot în perioada 1621 iulie 2018, iar media de admitere se va calcula
ponderat, unde media examenului de licentă va
conta în proporție de 60%, în timp nota obținută
la un interviu, portofoliu sau CV și scrisoare de
intenție va avea o pondere de 40%.
Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi au posibilitatea de a studia alături de profesori
bine pregătiţi, iar datorită parteneriatelor şi
relaţiilor de colaborare cu diverse companii din
Iaşi şi din regiunea Nord-Est, aceştia pot urma
numeroase stagii de practică în diverse domenii
sau pot face voluntariat la asociaţiile, ligile şi
46
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centrele culturale din apropierea Universității.
Studenții care au rezultate bune pot primi și o
bursă, cu un cuantum cuprins între 580 și 1.000
de lei pe lună. De asemenea, prin programul
Erasmus+, Universitatea oferă anual aproximativ
800 de burse de studiu și practică studenților care
vor să trăiască o experiență internațională.
Diplomele emise de Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi sunt recunoscute de angajatori
şi de cele peste 400 de universităţi din străinătate
cu care instituția are încheiate parteneriate.
În perioada 10-12 septembrie 2018 va fi
organizată o a doua sesiune de admitere, în care
vor fi scoase la concurs locurile neocupate la
sesiunea din iulie.
Candidații pot afla toate informațiile legate
de procesul de înscriere, condiții de admitere și
numărul de locuri pe site-ul www.admitere.uaic.
ro, care anul acesta are o versiune nouă, mai
prietenoasă cu utilizatorul.

Pe 12 iunie 2018, în Singapore a avut loc o
întâlnire istorică între președintele Americii,
Donald Trump și Kim Jong-un, liderul Coreei
de Nord. Un specialist în psihologie politică al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” a realizat
și analizat profilurile psihologice ale celor două
personaje politice, folosind o metodă la care
obișnuiau să apeleze și serviciile secrete externe
ale Statelor Unite.
Atitudinile și profilurile psihologice ale lui
Donald Trump și Kim Jong-un sunt subiectul

unei cercetări realizate de Silviu Grecu, titular al
cursului de „Atitudini şi comportamente politice”.
Pe baza unor date statistice publice legate de
comportamentele celor doi, precum și a istoriei
lor personale, Silviu Grecu le-a realizat un portret
psihologic ce poate oferi indicii importante cu
privire la felul în care va decurge interacțiunea.
Analiza a urmărit două dimensiuni: un inventar
al personalității și o evaluare a atitudinilor
observabile.

Donald Trump
Din punct de vedere al personalității, trăsătura
dominantă a lui Donald Trump, în proporție de
aproape 30% este narcisismul - caracterizat prin
exces de grandoare, nevoie de admirație și lipsă
de empatie față de alte persoane; alte două
componente importante ale personalității, într-o
proporție de 22,89% fiecare, sunt sadismul - ceea
ce îl face o persoană dominatoare și agresivă,
precum și histrionismul - nevoia de a fi mereu
în centrul atenției. Într-un procent mai mic, se
poate vorbi și de o personalitate antisocială, care
se traduce printr-un comportament ce violează
și desconsideră în mod constant drepturile
celorlalți.
În ceea ce privește atitudinile observabile,
Donald Trump arată lumii o prezență foarte
expresivă în gesturi și mimică și o stimă de
sine foarte ridicată. În mod surprinzător, scala
http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/
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comportamentului surprinde, pe lângă aspectele
observabile de extraversiune și un temperament
introvertit. „Donald Trump este, sub aspect
temperamental, extrovertit, cel mai probabil de
tip coleric. Dar are prezentă şi o componentă
melancolică,
adică
un
comportament
introvertit. Dimensiunea lui melancolică este
vizibilă în discurs: face apel la trecut foarte des,
de la Make America Great Again până la a pune
accentul pe zona tradițională”, explică Silviu
Grecu.
Ipoteza cercetătorului este că această închidere
în sine este cauzată de o serie de traume petrecute
în copilărie, în special legate de absența tatălui.
Trump a crescut într-o familie bogată, a fost

un copil de bani gata, dar tatăl său, afacerist, a
fost puțin prezent în viața sa. Primele semne de
agresivitate le-a arătat în adolescență, când a fost
trimis la școala militară, iar apoi exmatriculat din
cauza unor probleme disciplinare.

pare un copil crescut acolo. Este improbabil ca un
tânăr care ar fi făcut școală acolo și s-ar fi simțit
liber să devină unul dintre cei mai cruzi dictatori

actuali. Cruzimea lui este comparabilă cu cea a
unor lideri din anii '20-'30.”

„Donald Trump are un hibrid temperamental
destul de rar întâlnit în rândul liderilor politici
democratici. La cei mai mulţi dintre aceştia
predomină structuri temperamentale de tip
sangvinic, sau asocierea cu un temperament
de tip flegmatic. Sub aspectul structurii de
personalitate Donald Trump intră în categoria
liderilor politici de tip emotiv (reacţii emoţionale
rapide şi puternice), activ (angajat în acţiunea
politică) fiind atras de competiţia politică, având
predilecţie pentru cucerirea şi exercitarea puterii
politice.”

Kim Jong-un
Profilul psihologic al lui Kim Jong-un este
dominat de sadism, în proporție de aproape
30%. Personalitatea are de asemenea accente
puternice de histrionism (căutarea atenției - 18%)
și de personalitate antisocială (violarea drepturilor
celorlalți - 15%). O componentă a personalității
mai suprinzătoare este aceea a adaptabilității (în
proporție de 15%). Față de Trump, personalitatea
lui Kim Jong-un prezintă și numeroase elemente
aflate la granița dintre normalitate și patologie
(peste 10 procente).
Din punctul de vedere al atitudinii, în public
Kim Jong-un are un comportament aproape
inexpresiv, având o apariție contorsionată,
schimonosită, apatică. Aceasta este tipică
persoanelor antisociale și sociopaților. Stima de
48
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sine scăzută i se trage, cel mai probabil, dintr-o
copilărie în care a crescut frustrat, în umbra
tatălui. În mod grăitor, el a început să își exercite
puterea la un timp relativ scurt după moartea
tatălui, debutând un stil extrem de agresiv și chiar
mai crud decât cel al predecesorului.
Expertul în psihologie politică, Silviu Grecu,
semnalează și un obstacol important în realizarea
unui profil corect al lui Kim Jong-un: „Din păcate,
lipsesc numeroase date cu privire la copilăria sa,
la originile lui, pentru a spune aceste lucruri cu
un grad ridicat de siguranță. Dacă sunt, unele
sunt date direct de partid, cum este informația
că ar fi trăit în tinerețe în Elveția, că ar fi fost un
elev pasionat de sport. Am semne puternice de
întrebare că ar fi avut o educație europeană, el

Credit foto: Kim Jong-un - Getty Images AsiaPac

Atitudini față în față
Comportamentului observabil al lui Donald
Trump și Kim Jong-un a fost împărțit pe 5

dimensiuni diferite, al căror scor poate varia între
0 și 20. Iată cum se compară cei doi.
Donald Trump vs. Kim Jong-un
minim 0 - maxim 20

Ilustrație grafică realizată pe baza vectorilor de pe Vectorportal.com
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Unde seamănă
„Conduita expresivă” - 14 la 7
Criteriul se referă la cât de puternică este
prezența persoanei respective. Donald Trump
are un scor foarte mare (14), ceea ce înseamnă
că prezența lui este dominată de gesturi largi,
un chip expresiv și deschidere spre comunicare.
La Kim Jong-un este un scor scăzut (8), cauzat
de lipsa mimicii în aparițiile sale publice.
„Comportamentul interpersonal” - 8 la 7
Dimensiunea analizează relațiile din domeniul,
inclusiv cu ceilalți lideri. Scorurile sunt
asemănătoare, ambele scăzute, ceea ce denotă o
slabă capacitate de cooperare și preferința de a
avea raporturi bazate pe putere, pe superioritate.
„Stil cognitiv” - 6 la 2
Stilul de gândire al ambilor lideri este dominat
de automatisme, flexibilitate foarte scăzută a
raționamentelor. Sunt convinși de câteva lucruri
și au o capacitate foarte scăzută de a devia la ele.
„Temperament” - 6 la 6
Criteriul măsoară viteza de reacție nativă,
energia psihică a fiecărei persoane. Ambii lideri
au scoruri scăzute, ceea ce indică prezenţa unor
elemente temperamentale de tip introvertit.
„Stima de sine” - 10 la 6
Diferența dintre cei doi lideri din punctul de
vedere al stimei de sine este semnificativă.
Dacă în cazul lui Donald Trump aceasta este o
trăsătură distinctivă a personalității, președintele
nord-coreean dă dovadă de semne evidente de
frustrare.
50
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Silviu Grecu: „Ceea ce îi apropie este nevoia
de putere. Acesta este un complex foarte des
întâlnit în psihologia politică, o combinație
de agresivitate, frustrare, narcisism și
megalomanie. Ambii sunt dominați de
automatisme și flexibilitate foarte scăzută a
raționamentelor, o caracteristică a tiranilor,
incapabili să primească idei noi. În creierul unei
astfel de persoane nu se mai produc sinapse
logice, se lasă condus de creierul emoțional. Are
senzația că este Dumnezeu și nu mai filtrează
rațional informațiile, un fapt demonstrat
inclusiv neurologic. În deciziile pe care le iau, nu
îi interesează leziunile pe care le produc asupra
categoriilor sociale, contează doar ceea ce vor să
facă. Sunt ambii exemple de lideri toxici, nu de
lideri autentici.”

Unde se deosebesc
O diferență esențială este la capitolul stimă
de sine și prezență publică, ceea ce probabil va
juca un rol important în favoarea lui Trump într-o
posibilă întâlnire. De asemenea, deși ambii sunt
conducători autoritari, Trump nu dă semne de
alunecare spre tiranie.
Cum pot evolua relațiile
Analiza psihologică a celor doi este realizată întrun moment anterior începerii discuțiilor dintre
Coreea de Nord și Statele Unite ale Americii. Silviu
Grecu a remarcat o schimbare de atitudine: „Acum
un an, încerca să apară în fața Statelor Unite ca
acel copil rău care face ce vrea el - amenințări
și teste nucleare. Acum, a deschis dialogul cu
Donald Trump, dar nu se știe pentru cât timp. Am
sesizat că apropierea lui de Statele Unite ale
Americii apare după ce a fost atacată Siria.
Este posibil ca văzând comportamentul celuilalt
lider la nivel internațional, să conștientizeze
limitele resurselor militare convenţionale sau
nonconvenţionale pe care le posedă Coreea
de Nord. Atunci, cea mai bună strategie ar fi,
deocamdată, în raporturile internaționale,
dialogul şi o serie de acorduri rezonabile. În
politica internă, în schimb, își conservă același
spirit autoritar.”

figurile cheie implicate aveau toate informațiile
psihologice, sociologice despre liderul politic
cu care se întâlnește, despre mediul din care
provine, despre suma de interacțiuni pe care a
avut-o. Atunci reușeau să își modeleze discursul și
strategia de comunicare”, detaliază Silviu Grecu.
Primele studii de psihologie politică au apărut
în anii '60-'70, fiind centrate pe un caz tipic: Adolf
Hitler. Pe această temă, a fost lansat atunci un
raport de cercetare de peste 1700 de pagini,
intitulat Mintea lui Adolf Hitler, care a propus
analiza profilului psihologic al tiranului pe mai
multe axe.

Cum se realizează profilurile psihologice
Metoda profilurilor psihologice nu este una
nouă. „În anii '70-'80 metoda era folosită de CIA
pentru a crea profiluri de lideri politici din întreaga
lume. Practic, negocierea la acest nivel nu pornea
niciodată de la zero, ci de la momentul în care
http://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/
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pornind de la felul în care se comportă în public
respectivul actor politic.
Cum au fost culese și analizate datele
Profilurile psihologice politice îmbină, în
prezent, atât o dimensiune cantitativă, cât și una
calitativă. Majoritatea profilurilor sunt structurate
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În cazul acestui studiu, au fost folosite date
publice privind comportamentele celor doi lideri,
puse la dispoziție de către un institut internațional
dedicat evaluării psihologice ale candidaților la
alegerile prezidențiale nord-americane, cât și a

diverșilor lideri ai lumii contemporane – Unity for
the Study of Personality in Politics. Practic, sunt
inventariate peste 30 de stiluri de personalitate,
instrumentul cuprinzând un număr de 12
scale care măsoară componente ale conduitei
expresive, conduitei interpersonale, dimensiunii
cognitive, temperamentului și stimei de sine.
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Scorul total al grilelor este 170. Trăsăturile de
personalitate dominantă sunt determinate prin
a însuma scorurile tuturor comportamentelor de
un anumit tip. Instrumentul folosit se numește
Inventarul Multiaxial Millon. Faptul că se pot
asocia cifre pentru fiecare tip de comportament
permite analiza statistică și, apoi, interpretarea.
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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România la Centenar. Evocări, mize geopolitice, proiecte naționale.
Rolul lui Emmanuel de Martonne
În anul Centenarului, Universitatea de Vest

La evenimentul mare a avut loc miercuri,

din Timișoara omagiază memoria marelui

6 iunie, în Amfiteatrul A01 al UVT, au

prieten al României care a fost Emmanuel de

participat Ambasadorul Marii Britanii, E.S.

Martonne, cu intenția de a evoca deschiderea

dl. Paul Brummell și reprezentanți ai Franței

sa

conferință-

în România, reprezentanți de seamă ai

eveniment, pe tema „România la Centenar.

Academiei Române, ai Comitetului Național

Evocări, mize geopolitice, proiecte naționale.

de Geografie și ai Societății de Geografie

Rolul lui Emmanuel de Martonne”.

din România, ai universităților de prestigiu

internațională,

printr-o

din țară (Cluj-Napoca, Iași, București, etc.),
istorici, reprezentanți ai autorităților locale
din Timișoara și județul Timiș, oameni de
cultură, studenți și doctoranzi.
„Este

una

dintre

responsabilitățile

Universităţii ca în anul Centenarului să scoată
în evidență acele personalități care au avut o
contribuție semnificativă în clădirea statului
nostru. Noi, la UVT, lucrăm pentru a construi
un viitor mai bun, dar nu întoarcem spatele
istoriei. Știm cât de important este să te
raportezi la adevăratele valori ale societății.
Îi invităm la eveniment pe toți timișorenii
interesați de viața lui Emmanuel de Martonne
și contribuția sa în istoria României”, a spus
rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.
Dintre personalitățile care au adus o
contribuție esențială la realizarea statului
unitar român, s-a remarcat marele geograf
francez Emmanuel de Martonne. În calitate
de secretar al Comitetului de Studii și de
membru în patru comisii speciale pentru
trasarea

frontierelor,

Emmanuel

de

Martonne a sprijinit cauza României în timpul
Conferinței de pace de la Paris (1919-1920),
cu argumente științifice solide, fondate în
mulții ani de cercetări de teren întreprinse
56
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atât în Regatul României, cât și în teritoriile

dezvelită o placă omagială în memoria

românești din cadrul Monarhiei austro-

savantului

ungare și al Imperiului țarist. De Martonne

Universitatea de Vest din Timișoara își exprimă,

a colaborat în permanență cu membrii

astfel, prețuirea și recunoștința pentru una

delegației României la Conferința de Pace și

dintre personalitățile de anvergură mondială

a prezentat argumentele acestora, precum

ale Științelor Pământului, bun cunoscător și

și ale sale, inclusiv experților britanici și

mare prieten al românilor, care în momente

americani,

decisive ale istoriei a știut să contribuie,

convingându-i

de

justețea

solicitărilor respective.
În cadrul evenimentului s-a organizat o
sesiune de comunicări științifice și a fost

Emmanuel

de

Martonne.

cu echilibru, rigoare și eficiență, la clădirea
întregului de la a cărui împlinire sărbătorim
anul acesta Centenarul: România.

UVT și alte trei universități din Consorțiul „Universitaria”, din nou
prezente în top
Rezultatele clasificării QS World University

citărilor lucrărilor de cercetare științifică,

Rankings pentru anul 2019, publicate în 6

prin analiza informațiilor indexate în baza

iunie, poziționează Universitatea de Vest

de date bibliografică și bibliometrică Scopus

din Timișoara în topul celor mai bune 1000

a Elsevier. Astfel, QS a analizat peste 97 de

universități din 85 de țări din lume, fiind

milioane de citări (2012-2017) a mai mult de

evaluate 4763 de universități din 151 de țări.

14 milioane de lucrări științifice (2011-2016).

UVT se remarcă în top mai ales prin rezultatele
obținute la indicatorii privind reputația în
rândul comunității academice internaționale
și reputația în rândul angajatorilor, regăsinduse în top 501+ mondial cu rezultatele obținute
la acești doi indicatori.

este

conceput

pentru

a

evalua universitățile în patru domenii:
cercetare, predare, inserție profesională
și internaționalizare. Ponderea atribuită

Evaluarea a presupus analiza specializată a

reputation – 40%, Employer reputation –

răspunsurilor la studiile anuale ale QS cu privire

10%, Student-to-faculty – 20%, Citations per

la reputația în rândul comunității academice

faculty – 20%, International faculty – 5%,

și la reputația în rândul angajatorilor. Astfel,

International student – 5%.

ale

membrilor

comunității

academice

internaționale cu privire la activitatea de
cercetare științifică și aproximativ 43.000
de răspunsuri ale angajatorilor din întreaga
lume cu privire la absolvenții instituțiilor de
învățământ superior evaluate. De asemenea,
s-a evaluat gradul de internaționalizare,
numărul total de studenți, precum și numărul
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clasamentul

indicatorilor de performanță este: Academic

au fost analizate peste 83.000 de răspunsuri
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Din România, doar cinci universități sunt
prezente în această clasificare internațională
publicată încă din 2004: Universitatea de Vest
din Timișoara, Universitatea din București,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
și Universitatea Politehnica București, patru
dintre ele fiind membre ale Consorțiului
„Universitaria”.
www.universitaria.ase.ro
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UVT – vector de imagine al orașului, prin sport și dezvoltare
sustenabilă
Luna iunie a reprezentat pentru UVT ocazia
de a contribui la imaginea Timișoarei ca oraș
dinamic și verde.

orașe respectabile.
Aflat la prima ediție, dar cu ambiții mari de a
deveni un reper internațional și un vector pozitiv

Sâmbătă, 2 iunie, s-a tras linie peste un

al brandului de oraș și de țară, Liberty Marathon

eveniment sportiv de nivel internațional: UVT

a numărat peste 1200 de înscriși la toate

Liberty Marathon. Timișoara, prin tot ceea ce

probele, inclusiv copii. În condiții de alergare

reprezintă ea, merită un eveniment internațional

aproape ideale, concurenții și-au pus sâmbătă

de referință în domeniul sportului, așa cum

determinarea și rezistența la încercare pentru a

există deja în Londra, Paris, Roma și multe alte

demonstra că orice cursă începe în interior și se

câștigă mai întâi cu mintea.
Timișoara merită fără dar și poate un eveniment
de nivelul la care UVT Liberty Marathon își
propune să ajungă, similar cu ce se întâmplă în
marile orașe ale lumii.
Singura campioană olimpică la maraton
a României, Constantina Diță, a dat startul
competiției și a alergat în cursa de 8.4 km. Cel
mai bun timp a fost realizat de Sorin Mîneran,
din Ineu, 02:37:09, la masculin, respectiv
Mihaela Maria Cioveie, din Târgu Jiu, cu timpul
de 03:30:20, la feminin.
UVT Liberty Marathon s-a bucurat de o
prezență internațională. Au ales să ia startul în
cursă alegători din 10 țări, precum Mare Britanie,
Franța, Italia, Spania și Austria.
Viziunea UVT este ca în 2021, când Timișoara
va fi Capitală Culturală Europeană, maratonul să
devină un eveniment internațional de referință
pentru iubitorii acestui sport. Atmosfera dată
de entuziasmul participanților, cât și prezența
internațională consistentă încă de la prima ediție,
ne îndreptățește în a considera că evenimentul
va aduce un câștig de imagine considerabil
orașului.
Din grijă și respect pentru protejarea mediului,
Universitatea de Vest din Timișoara a derulat,
cea de-a III-a ediție a Săptămânii Verzi în UVT,
în perioada 4-10 iunie 2018. Ediția din acest an
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se desfășoară sub sintagma: UVT = Universitate
Sustenabilă.
Inițiativa valorifică și consolidează acțiunile
legate de dezvoltarea durabilă din UVT, în vederea
angrenării instituției în mișcarea internațională
legată de dezvoltarea sustenabilă și a politicilor
care reduc impactul antropic asupra mediului
înconjurător.
Au avut loc dezbateri, proiecții și ateliere de
lucru pe teme precum problematica ecologică
în contextul societății actuale, rolul istoricului
în conservarea mediului, colectarea şi reciclarea
electronicelor uzate, aplicarea principiului safe by
design pentru obținerea de noi nanomateriale…
și multe altele. De asemenea, a avut loc și o
proiecție pe tema proiectelor de cercetare a

Miercuri, 6 iunie, a fost o zi fără maşini la
UVT. Astfel, accesul autoturismelor în parcarea
destinată angajaților Universității a fost închis,
pentru a încuraja deplasarea la serviciu pe jos,
cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în
comun.
„Ne aflăm deja la ediția a treia. Am optimizat
de fiecare dată activitățile, pentru a prelua cele
mai noi teme din domeniu. Săptămâna Verde
nu este nicidecum singura acțiune pe subiect,
reducerea impactului asupra mediului fiind o
preocupare principală a noastră. Este important
ca întreaga comunitate să fie implicată în aceste
demersuri, de aici și rolul acțiunilor desfășurate
săptămâna aceasta”, a spus rectorul UVT, prof.
dr. Marilen Gabriel Pirtea.

mediului natural din perspectiva artistului vizual.
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Material realizat de către
Direcţia Comunicare şi Relații Publice a UBB
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