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CIVIS – Universitatea Civică Europeană

Lansarea oficială a Universității Civice Europene – CIVIS

Marți, 1 octombrie 2019, s-a lansat CIVIS, Universitatea Civică Europeană. Alianța este formată din opt dintre cele mai 
prestigioase universități din zona Mării Mediterane și a Mării Baltice: Universitatea Aix-Marseille (Franța), Universitatea 
Națională și Capodistriană din Atena (Grecia), Universitatea din București, Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), 
Universitatea Autonomă din Madrid (Spania), Universitatea Sapienza din Roma (Italia), Universitatea din Stockholm 
(Suedia), Universitatea Eberhard Karls din Tübingen (Germania).

CIVIS este unul dintre pionierii inițiativei lansate de către Comisia Europeană pentru crearea de Rețele de Universități 
Europene, conturând ideea de Universitate Europeană ca spațiu al inovării, responsabil pentru predare, cercetare, 
schimburi culturale și acțiuni cetățenești în cadrul Europei și al instituțiilor sale.

Punând accent pe conexiunile Europei cu regiunile mediteraneene și africane în domeniile cercetării, educației și 
inovației, CIVIS, care aduce laolaltă aproximativ 400.000 de studenți și 55.000 de angajați, își propune să devină o 
universitate colaborativă transnațională, încurajând cooperarea interinstituțională și formând universitatea de mâine.

O Universitate Europeană, opt campusuri, nenumărate oportunități: CIVIS.
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Lansare și prezentare oficială a Consorțiului Universitar European CIVIS la Universitatea din București

Vineri, 1 noiembrie 2019, Universitatea din București a organizat o întâlnire de lansare și prezentare a Consorțiului 
Universitar European CIVIS. Evenimentul a avut loc începând cu ora 13:00, în Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu” din clădirea 
noului Rectorat al UB (Șos. Panduri, nr. 90–92).

Întâlnirea, care a început cu o prezentare oficială a CIVIS, s-a concentrat asupra strategiilor și direcțiilor de dezvoltare a 
Consorțiului și s-a încheiat cu o discuție privind schimbările și oportunitățile din cadrul programului Erasmus +.

La eveniment au luat cuvântul prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Romiță 
Iucu și conf. univ. dr. Sorin Costreie, prorectori ai UB, prof. univ. dr. Lucian Ciolan, decanul Facultății de Psihologie și 
Științele Educației și Alina Cristovici, director al Direcției de Relații Internaționale a UB.

Totodată, la întâlnire au participat și reprezentanți ai Agenției ERASMUS+, ai Ministerului Educației Naționale, precum 
și reprezentanți ai partenerilor tradiționali ai Universității din București, instituții guvernamentale cu putere de decizie 
în domeniul dezvoltării învățământului superior și al elaborării de politici publice.

Consorțiul Universitar European CIVIS este o alianță internațională de 8 universități care încurajează implicarea civică, 
un mediu multilingvistic și un spațiu al educației inovative și responsabile, al schimburilor culturale și al acțiunii 
cetățenești din Europa, de la Marea Baltică până la Marea Mediterană, implicându-se în rezolvarea problemelor actuale 
ale cetățenilor și instituțiilor sale.

Din Consorțiul CIVIS, selectat anul acesta în primul val al inițiativei Erasmus+ pentru universități europene, fac parte, 
alături de Universitatea din București: Universitatea Aix Marseille, Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, 
Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea Autonomă din Madrid, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea 
din Stockholm și Universitatea Eberhard Karls din Tübingen.

Proiectul Universității Civice Europene vizează promovarea valorilor, culturilor și a cetățeniei europene în rândul 
noilor generații de studenți. Acesta va promova educația incluzivă de calitate, programe educaționale și de cercetare 
inovatoare și integrate, indiferent de granițe, limbi sau discipline academice. Universitățile partenere doresc să abordeze 
provocările planetare, atât la nivel local, cât și global: clima și energia, orașele și mobilitatea, sănătatea, patrimoniul 
cultural, digitalizarea.
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În perioada 8–10 octombrie 2019, Universitatea din București a fost gazda primei competiții internaționale de dezbateri 
academice dedicate studenților înmatriculați în universitățile din rețeaua SUN–DECOS 2019. Patru echipe au dezbătut 
timp de trei zile pe marginea unor subiecte de actualitate, în cadrul evenimentului organizat de Universitatea din 
București, sub egida Silkroad Universities Network.

Echipa Universității de Limbi Străine din Hankuk, Coreea de Sud, a câștigat medalia de aur a competiției în urma unei 
finale spectaculoase disputate cu studenții reprezentanți ai Universității din București.

DECOS este prima competiție de dezbateri academice organizată de rețeaua Silkroad. Asemeni celorlalte proiecte-
concurs dezvoltate sub egida acestei rețele universitare, printre care amintim PHOCOS (competiția SUN de fotografie) 
și WRICOS (competiția SUN de scriere creativă), DECOS a reușit să reunească studenți de la universități de prestigiu din 
spațiul asiatic. Astfel, echipele care au concurat pentru titlul de campioană a turneului au reprezentat Universitatea de 
Limbi Străine din Moscova (Rusia), Universitatea din Beijing (China), Universitatea de Limbi Străine din Hankuk (Coreea 
de Sud) și, nu în ultimul rând, Universitatea din București.

Echipa studenţilor UB premiată în cadrul 
competiției internaționale de dezbateri academice SUN
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Moțiunile disputate în faza pre-eliminatorie a competiției au fost : ,,Acest Parlament crede că migrația amenință 
siguranța și bunăstarea oamenilor” și ,,Acest Parlament ar limita semnificativ capacitatea oamenilor de a înlocui 
muncitorii cu tehnologie”.

Finala competiției a fost disputată între echipa Coreei de Sud, formată din Jonhyuk Park, Servin Kim, Juhyung Lee și 
Yuliana Maria Reyes, și echipa care a reprezentat Universitatea din București, formată din Leon Ciprian Chirilă, Irina 
Maer și Ovidiu Pătru. Moțiunea propusă dezbaterii a fost ,,Acest Parlament crede că prezervarea patrimoniului cultural 
de-a lungul Drumului Mătăsii este mai importantă decât dezvoltarea economică a regiunii.”

Formatul ales pentru competiție a fost World Schools. Organizatorii evenimentului au urmărit să stimuleze dezbaterea publică 
pe marginea unor subiecte de actualitate pentru comunitatea internațională, precum migrația și avansul rapid al noilor 
tehnologii. Activitățile din proiect au avut în vedere sprijinirea schimbului de idei între participanți, crearea unei platforme de 
discuție între studenți internaționali și încurajarea cooperării între universitățile din spațiul european și asiatic.

Studenții străini participanți la DECOS 2019 s-au bucurat de experiența unui tur al orașului București oferit de un grup 
de studenți voluntari ai Asociației Studenților Geografi care, în prezent, coordonează proiectul ,,București, încântat de 
cunoștință”, având experiență în organizarea de tururi pentru studenți/turiști străini.

Dezbaterile au fost organizate și cu sprijinul arbitrilor din rețeaua ARDOR (Asociația Română pentru Dezbatere și Oratorie).
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În cadrul unei ceremonii care a avut loc la Barcelona, profesorul Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București, 
a fost primit oficial în cadrul Academiei Europaea, o academie pan-europeană dedicată științelor, umanioarelor și 
literelor care promovează dialogul între științe prin studiu și cercetare și, nu în ultimul rând, o implicare a membrilor săi 
în problemele care vizează comunitatea științifică europeană.

Rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru, 
primit oficial în cadrul Academiei Europaea
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„M-am simțit onorat și emoționat, deopotrivă, să 
mă număr printre noii membri ai Academiei Europei, 
primiți oficial în cursul săptămânii trecute în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la Barcelona. Am împărțit scena 
cu colege și colegi din întreaga Europă, susținători cu toții 
ai cercetării interdisciplinare și ai științelor umaniste, ca 
motoare pentru evoluția societăților noastre. 

Cred că acum este de datoria mea să deschid o fereastră 
de oportunitate pentru accederea în Academie a celor 
mai reputați cercetători români. În același timp, voi 
susține crearea de noi punți între profesorii și cercetătorii 
Universității din București, dar nu numai, și membrii 
Academiei pentru a dezvolta împreună proiecte și noi 
viziuni”, remarcă profesorul Mircea Dumitru.

Fondată în 1988 la inițiativa Societății Regale, cu interese 
academice trans-disciplinare, Academia Europaea este 
astăzi o organizație europeană a cărei misiune asumată 
este de a susține educația și cercetarea la cel mai înalt 
nivel – al excelenței – în domenii ale cunoașterii relevante 
pentru spațiul european, și nu numai.

Universitatea din București a acordat miercuri, 9 octombrie 2019, titlul onorific de Doctor Honoris Causa unuia dintre 
cei mai importanți și îndrăgiți scriitori ruși contemporani, pentru întreaga sa activitate literară și pentru fermitatea cu 
care își face auzite ideile. Prin această distincție, acordată la propunerea Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Mihail 
Șișkin a devenit membru al comunității academice a Universității din București.

În Laudatio Domino, prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, cadru didactic la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a 
Universității din București și traducătoare a operelor lui Mihail Șișkin în limba română, a arătat că Mihail Șișkin este 
unul dintre cei mai importanți și îndrăgiți scriitori ruși contemporani, ale cărui creații au fost traduse în peste 30 de 
limbi. Scrie în limbile rusă și germană. Se bucură de o mare apreciere atât în străinătate, cât și Rusia, unde a primit cele 
trei mari premii literare oferite de instanțele specializate – Premiul „Russkii buker” pentru Luarea Ismailului, premiul 
„Naționalnîi bestseller” pentru romanul Părul Venerei și premiul „Bolșaia kniga” pentru romanul Scrisorar.

În ceea ce privește stilul scriitorului, prof. Antoaneta Olteanu a afirmat că acesta constituie o provocare totală, fiind 
inconfundabil și având, în cele din urmă, o influență pozitivă asupra scrierii literare. Astfel, după cum mărturisea și 
scriitorul într-un interviu, plăcerea lecturii e dată tocmai de identificarea modelului de construcție a romanului 
respectiv: cu cât e mai neclar, cu atât mai mult ești hotărât să nu lași cartea din mâini, până la înțelegerea totală. Cu 
siguranță, a spus Antoaneta Olteanu, cititorul va fi de multe ori bulversat, intrând în același timp în jocul scriitorului, va 
râde amuzat de ieșirile din situație, va rămâne nedumerit în alte momente, va recunoaște stări și trăiri și se va bucura, 
în ultimă instanță, că a parcurs o carte unică, atât în stil, cât și în construcția personajelor.

Scriitorul Mihail Șișkin, 
Doctor Honoris Causa al Universității din București
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Totodată, amintind că, din anul 2014, pe fondul unor dezacorduri pronunțate cu politica de la Kremlin, scriitorul a 
devenit emigrant și locuiește în Elveția, Antoaneta Olteanu a arătat că, în ciuda acestui fapt, exilul în sine nu a însemnat 
pentru Mihail Șișkin abandonarea trecutului și a realităților în care s-a format. Scriitorul a continuat să scrie despre 
viața din Rusia și despre ruși în general, (neo)totalitarismul rusesc fiind prezentat, în romanele sale, destul de des. 
Șișkin vorbește frecvent de violența pe care statul rus și-a arogat-o prin toate instituțiile sale, în decursul istoriei sale, 
și la care nu vrea să renunțe nici astăzi. Și chiar dacă lupta pentru putere, la scară mai mare sau mai mică, este clasică, 
Șișkin arată că acum a venit momentul ca lucrurile să fie spălate în public, nu numai în familie, pentru a trage un semnal 
de alarmă care să fie luat în seamă.

În continuarea ceremoniei, prof. univ. dr. Marian Preda, președintele Senatului Universității din București, i-a înmânat 
diploma de Doctor Honoris Causa domnului Mihail Șișkin în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale remarcabile 
în domeniul literar și pentru influența pozitivă asupra culturii ruse și a celei universale, felicitând în același timp Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine pentru prestigioasa asociere cu un astfel de reprezentant de marcă al culturii universale.

În discursul său de mulțumire, Mihail Șișkin și-a exprimat recunoștința față de Universitatea din București, arătând că 
acordarea acestui titlu reprezintă pentru el o onoare deosebită. În continuare, scriitorul a ținut o prelegere legată de 
rolul cuvintelor în societatea contemporană, despre dublul lor rol astăzi: acela de a ucide sau, dimpotrivă, de a da viață. 
Astfel, referindu-se la acest paradox, Mihail Șișkin a arătat că, în prezent, „limba creează obstacole, cuvintele care și-au 
pierdut sacralitatea s-au transformat în mijloc de neînțelegere, cuvintele nu mai însemnă nimic și trebuie făcut ceva cu 
aceste cuvinte, ca ele să revină la sensul divin inițial. Cuvintele sunt niște gardieni care nu lasă să treacă sentimentul 
și sensul, sunt paznici la hotarul dintre oameni. Trebuie fie să învățăm să ne înțelegem unii pe alții pe pipăite, fie să 
reușim să ne smulgem din sârma ghimpată a cuvintelor. Dar nu există nicio altă cale spre înțelegere decât să trecem 
prin cuvinte. Suntem păziți de cuvinte-morți și singura modalitate de a trece printre acești morți este să-i readucem la 
viață. Trebuie să le insuflăm viață nouă ca, prin iubire, să poată denumi din nou iubirea.”

Totodată, abordând rolul scrisului și al cărților în lumea contemporană și arătând că textul este singurul care poate 
asigura omului trecerea dintr-o lume reală, supusă tuturor restricțiilor și granițelor, într-una superioară, veșnică, Mihail 
Șișkin a arătat că „autorul este o interfață între pământ și cer, între viață și text, cel care-i poate trece pe oameni din 
timp spre veșnicie. Pe o parte se află lumea efemeră, volatilă, în care nu putem să trăim, din care oamenii fug nu pentru 
că undeva sunt bani puțini, nu pentru că undeva simțim durere, cineva ne jignește, nu pentru că unii au fost băgați la 
închisoare. Toți fug din lumea asta pentru că în ea există moarte. Absolvind această lume, la capătul celălalt, autorul 
trebuie să opună ceva adecvat ca stil. De aceea trebuie să creeze o lume unde nu există moarte. Limba e un mijloc de 
înviere, un „roman despre faptul că nu există moarte. Toți știu asta, dar fiecare trebuie să găsească pentru sine dovezi. 

Și eu le caut.” Astfel, spune Șișkin, „romanul este o barcă. Trebuie să învii cuvintele în așa fel încât barca să devină 
adevărată, ca să te poți urca în ea și să pleci din viața asta însingurată acolo unde toți suntem iubiți și așteptați, să te 
salvezi. Și să-i iei cu tine și pe toți eroii tăi, și pe cititor”.

Prin oferirea titlului de Doctor Honoris Causa scriitorului Mihail Șișkin, Universitatea din București onorează nu doar o 
personalitate prestigioasă a literaturii contemporane, ci și un reprezentant de marcă al gândirii și culturii universale.

Broșura integrală a ceremoniei de acordare a distincției Doctor Honoris Causa domnului Mihail Șișkin poate fi consultată aici.

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/10/BROSURA-DHC-9.10-Mihail-Siskin-web.pdf
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UNIVERSITATEABABEȘ-BOLYAI 
DIN CLUJ-NAPOCA
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Centenar UBB

Universitatea Babeș-Bolyai marchează în anul 2019 un secol de la fondarea primei universități românești la Cluj, un eveniment 
de o importanță majoră pentru învățământul superior din România. În cei o sută de ani de existență, creația din 1919 a devenit 
un model de universitate central-europeană, cu premiere de cercetare unice, multe dintre ele de nivel mondial. A fost un 
ateneu al educației și al creației, a cărui misiune universitară, stabilită încă de la început, a rămas la fel de actuală până astăzi. 
Etapele și schimbările succesive prin care a trecut de-a lungul acestui secol i-au schimbat parțial fizionomia, numele și structura, 
dar nu i-au afectat vocația. Ea rămâne până astăzi o comunitate a egalilor, care se bazează pe armonia și colaborarea dintre 
magiștri și discipoli, asociată cu excelența și preocuparea pentru calitate și performanță. 

De-a lungul acestui secol de existență (1919–2019), prin sălile de curs și de seminarii, prin laboratoare și centre de cercetare, 
au trecut generații întregi de studenți, astăzi oameni de știință, artiști, medici, oameni de afaceri, specialiști în diverse domenii, 
care au contribuit la progresul material și spiritual al țării, pe care Universitatea își dorește să îi omagieze la ceas aniversar. 

La ceas aniversar, conducerea Universității Babeș-Bolyai organizează o serie de manifestări menite să marcheze un secol de 
învățământ universitar românesc la Cluj, iar facultățile, la rândul lor, celebrează centenarul UBB prin evenimente speciale. 

Marș aniversar ,,Centenar UBB” 

Conducerea Universității Babeș-Bolyai a organizat, la finalul ceremoniei inaugurale a Anului Universitar Centenar 2019–2020, 
desfășurată luni, 30 septembrie 2019, un marș academic la care au participat reprezentanții tuturor celor șase universități 

publice din Cluj-Napoca. Astfel, de la 11.30, mii de studenți și cadre didactice de la UBB, UMF ,,Iuliu Hațieganu”, UTCN, USAMV, 
UAD și Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” au mers braț la braț prin centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca, pe ruta str. 
Mihail Kogălniceanu – str. Baba Novac – str. I.C. Brătianu – Piața Ștefan cel Mare – Str. Eroilor – Piața Unirii. 

În Piața Unirii au avut loc o serie de alocuțiuni susținute de rectorii universităților clujene și de către președintele României, 
domnul Klaus Johannis, care a participat la ceremonia de deschidere a noului an universitar, la Universitatea Babeș-Bolyai.

De asemenea, în cadrul unui eveniment organizat la primaria municipiului Cluj-Napoca, președintele țării a decorat cele șase 
universități publice din Cluj-Napoca, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de învățământ românesc în Transilvania.
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Geographia Napocensis 100

La începutul frumoasei toamne a anului 2019, imediat după deschiderea noului an universitar, Facultatea de Geografie 
a Universității „Babeș-Bolyai” a îmbrăcat straie de sărbătoare – la propriu și figurat, deopotrivă – pentru a celebra cum se 
cuvenea sărbătorirea Centenarului întemeierii Universității Românești din Cluj și, implicit, a Institutului de Geografie fondat, 
tot la 1919, în cadrul Facultății de Științe.

Împlinirea unui secol de când marele nostru geograf George Vâlsan deschidea cursurile Catedrei de geografie din Cluj cu 
strălucita lecție inaugurală „Conștiință națională și geografie” și punea totodată bazele Școlii de Geografie din Cluj a fost 
celebrată în cadrul unei fastuoase conferințe științifice internaționale de mare anvergură, sugestiv întitulată Geographia 
Napocensis 100, desfășurată între 3 și 6 octombrie. Tematica, extrem de cuprinzătoare și generoasă, a fost arondată în cadrul 
a patru secțiuni: Dinamica și impactul teritorial al proceselor și fenomenelor fizico-geografice, Resursele socio-economice și 
dezvoltarea sustenabilă, Planificare, management și dezvoltare teritorială, respectiv Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților 
prin utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice. 

La lucrările conferinței au participat 175 de invitați, cu comunicări orale, postere și alocuțiuni, autorii fiind reprezentanți ai 
comunității academice (cadre didactice universitare, cercetători științifici, doctoranzi), practicieni în domeniul turismului, 
hidrologiei, meteorologiei, amenajării teritoriale și urbanismului, sistemelor informaționale geografice și educației. Evenimentul 
a fost onorat și prin distinsa prezență a numeroși oaspeți de peste hotare, reprezentanți ai Austriei, Cehiei, Franței, Germaniei, 
Italiei, Republicii Moldova, Poloniei, Statelor Unite ale Americii și Ungariei.

Ceremonia de deschidere din data de 3 octombrie a avut loc în celebra Aula Magna și a fost prezidată de decanul facultății, prof. 
dr. Dănuț Petrea, și de distinsul președinte al Senatului UBB, Pr. prof. dr. Ioan Chirilă. Au fost de față reprezentanți ai instituțiilor 
publice reprezentative, colaboratori și parteneri din mediul privat și, desigur, numeroși colegi din facultățile de profil din țară. 
Au fost conferite reciproc diplome de excelență, distincții, medalii și, firește, s-au rostit alocuțiuni. Două momente cu totul 
speciale în programul primei zile le-au constituit ceremoniile de acordare a titlului de Profesor Honoris Causa al UBB către două 
personalități marcante ale geografiei românești de azi: academicianului prof. dr. Dan Bălteanu, de la Institutul de Geografie al 
Academiei Române, și domnului prof. dr. Ioan Ianoș de la Facultatea de Geografie a Universității din București.

În data de 4 octombrie, programul comunicărilor a fost de asemenea întregit cu două momente emoționante: dezvelirea 
bustului marelui geograf francez Emmanuel de Martonne, unul din ctitorii Institutului de Geografie din Cluj, lucrare elaborată de 
sculptorul bucureștean Ionel Iștoc și amplasată în fața clădirii Facultății de Geografie, respectiv inaugurarea unui fotomontaj de 
mari dimensiuni, amplasat în sala de curs „Emmanuel de Martonne”, dedicat memoriei Institutului de Geografie a Universității 
„Regele Ferdinand I”. Au rostit frumoase alocuțiuni decanul facultății, prof. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului UBB, dl. 
Frédéric Beaumont, reprezentant al Ambasadei Republicii Franceze, d-na Ioana Costaș, directorul Institutului Francez din 
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Cluj, prof. dr. Jean-Marie Miossec de la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, acad. Dan Bălteanu și jurnalista Ruxandra 
Hurezean. În zilele de 5 și 6 octombrie, participanții au avut ocazia să se implice într-o incitantă și relaxantă aplicație de teren 
pe ruta Cluj-Napoca – Turda (cu vizitarea salinei) – Alba Iulia – Baru Mare și retur.

În ansamblu, apreciem că Geographia Napocensis 100 a fost o reușită deplină din punct de vedere organizatoric, ce a onorat 
cu cinste Centenarul Universității și Geografiei clujene, și un excelent prilej de a demonstra din nou că suntem capabili de înaltă 
performanță științifică și didactică, că suntem profund implicați în dinamica specifică domeniului nostru din care extragem cu 
interes și pasiune idei și soluții în beneficiul comunităților și al studenților noștri deopotrivă.

Prof. dr. D. Petrea, decanul Facultății de Geografie 

 

Un secol de la înființarea Școlii de Chimie cu predare în limba română, la Cluj

În perioada 9–12 octombrie 2019, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a celebrat împlinirea unui secol de la înființarea 
Școlii de Chimie cu predare în limba română la Cluj. Acest eveniment organizat de facultatea noastră face parte dintr-un amplu 
șir care marchează 100 de ani de la întemeierea Universității românești din Cluj.

Evenimentul a debutat în 9 octombrie 2019 cu ceremonia aniversară, în cadrul căreia academicianul Ionel Haiduc și 
academicianul Cristian Silvestru au prezentat o scurtă istorie a celor 100 de ani de chimie la Cluj.

În zilele 10 și 11 s-a desfășurat conferința științifică internațională „Chemia Napocensis – 100”, la care au participat distinse 
personalități din domeniul chimiei din țară și străinătate. Peste 30 de personalități marcante din domeniul chimiei și ingineriei 
chimice, printre care șapte profesori Doctor Honoris Causa ai Universității Babeș-Bolyai și 21 de alumni, au prezentat în fața 
auditoriului contribuții remarcabile din domeniile lor de activitate.

Evenimentul s-a încheiat sâmbătă, 12 octombrie 2019, cu workshop-ul „Studenți și alumni – punte peste timp”, în care s-au 
abordat probleme de actualitate privind oportunitățile chimiștilor și inginerilor chimiști și rolul lor în societate. La eveniment 
au fost prezenți parteneri din mediul 
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UBB a inaugurat Centrul de Studii Patristice și Literatură Creștină Antică 

Joi, 10 octombrie 2019, a fost inaugurat la Cluj-Napoca, în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), Centrul de Studii 
Patristice și Literatură Creștină Antică (CSPLCA), realizare a unei inițiative venite din partea a șase Facultăți ale UBB: cele 
patru Facultăți de Teologie prezente în Universitatea clujeană (Greco-Catolică, Ortodoxă, Reformată, Romano-Catolică), 
alături de Facultatea de Litere și Facultatea de Istorie și Filosofie. CSPLCA este, de asemenea, rezultatul fructuoasei 
colaborări dintre UBB și Universitatea San Giovanni in Laterano (prin Institutul Patristic Augustinianum) din Roma.

Evenimentul a avut loc în Sala de Consiliu a UBB, găzduit de coordonatorul CSPLCA, dl. prof. univ. dr. Daniel David, 
prorector al UBB și de directorul executiv al CSPLCA, conf. dr. Alin Sebastian Tat, în prezența decanilor celor șase facultăți 
din cadrul UBB implicate în acest proiect. Totodată, la eveniment au luat parte: episcopul eparhial de Cluj-Gherla, PS 
Florentin Crihălmeanu, cât și distinși reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, Greco-Catolice, Romano-Catolice și Reformate, 
alături de numeroase cadre universitare, dar și reprezentanți ai autorităților locale și naționale.

După salutul inițial adresat participanților de către dl. prorector Daniel David, a luat cuvântul președintele Senatului 
UBB, pr. prof. dr. Ioan Chirilă, subliniind faptul că, odată cu primirea în UBB a Facultăților de Teologie, în 1992, „s-a 
deschis câmpul realizării programelor creștine, în forma unitară a creștinismului. Așa a apărut Centrul de Studii Biblice 
în care funcționează tot cele patru Facultăți de Teologie, Centrul de Studii Ecumenice și Dialog Interreligios, așa apărând 
și acest Centru de Studii Patristice și Literatură Creștină”.

Dl. conf. dr. Alin Sebastian Tat a descris pe scurt activitatea noului Centru, care „va fi axată pe cercetare și pe transmiterea 
rezultatelor acestei cercetări pe diferite nivele, înspre ansamblul societății”. Dl. director executiv al CSPLCA a arătat 
că „membrii Centrului provin din șase facultăți ale Universității Babeș-Bolyai: Facultatea de Litere, reprezentată prin 
Departamentul de Limbi Clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie și cele patru Facultăți de Teologie (Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Facultatea de 
Teologie Reformată)”. El a specificat de asemenea faptul că Centrul își propune „să publice studii, volume personale 
și colective, traduceri ale textelor patristice, din greacă, latină și limbile orientale, să contribuie la dezvoltarea unor 
direcții și a unor domenii-subdomenii mai puțin dezvoltate, la organizarea de conferințe, simpozioane și congrese”.

Au urmat alocuțiuni, cu impresii, speranțe, așteptări ce decurg din acest nou început care, menționa PS Florentin 
în cuvântul său, „este rezultat deja al unei istorii de aproape zece ani, început prin împărtășirea unor idealuri, 
continuat cu discuții cu eminenți docenți de la Institutul Patristic Augustinianum din Roma și cu eminenți profesori 
ai Universității Babeș-Bolyai și apoi jalonat de inițiativele unor conferințe și simpozioane internaționale, în anii 2014–
2016, cu colaborarea înaltelor foruri universitare ale celor două instituții de învățământ superior amintite, de prestigiu 
internațional”. Preasfinția Sa a evidențiat, de asemenea, că la baza acestei inițiative se află de fapt capacitatea de a visa 
a unui tânăr student, „care a avut curajul să viseze și să lupte pentru ca visele și idealurile sale să devină realitate” și 
apoi „a agregat acestui ideal și alte persoane de diferite naționalități și confesiuni, din lumea universitară și ecleziastică, 
fără ajutorul cărora acest proiect nu ar fi putut vedea inaugurarea”, mulțumind tânărului student de atunci, astăzi pr. 
dr. Claudiu Tuțu, consultor cultural în cadrul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla.

A luat de asemenea cuvântul pr. Arhimandrit Benedict, reprezentantul ÎPS. Andrei Andreicuț – Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; mesajul din partea ÎPS Gyorgy Jakubinyi, 
arhiepiscop romano-catolic de Alba-Iulia, a fost rostit de către lect. univ. dr. Ioan Vik, decan al Facultății de Teologie 
Romano-Catolică; doamna Olga Lukacs, decan al Facultății de Teologie Reformată, a vorbit din partea Episcopului Kató 
Bela, episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal. S-a subliniat, de către toți cei care au cuvântat, importanța înființării 
acestui Centru ca spațiu de întâlnire între confesiuni, prin rădăcinile pe care cu toții și le regăsesc în gândirea și trăirea 
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Părinților Bisericii primelor veacuri creștine; pentru că „ei ne-au predat nu doar niște teorii pe care noi le studiem astăzi 
din diverse perspective, ci ei ne-au predat viața” – a subliniat pr. Arhimandrit Benedict.

Din partea Institutului Patristic Augustinianum din Roma, partenerul UBB la acest proiect, mesajul pr. prof. dr. Giuseppe 
Caruso, decanul prestigiosului institut pontifical, a fost citit de către pr. dr. Claudiu Tuțu. În mesaj se menționa: „Acele 
timpuri de la începutul creștinismului pot apărea, în ochii celor mai mulți, îndepărtate și de fapt așa și sunt. Totuși, acele 
timpuri încă mai păstrează o prospețime și o încărcătură de valori care merită să devină și astăzi obiect de reflecție și 
stimul pentru a proiecta un viitor mai bun, un viitor pe care îl urăm întregii omeniri, României și Centrului de Studii 
Patristice care astăzi se inaugurează”.

A luat cuvântul, din partea autorităților, dl. Istvan Vakar, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, și, în încheiere, conf. 
dr. Alin Tat a citit mesajele dlui. Massimo Novali, consulul onorific al Italiei la Cluj și al Secretarului de Stat pentru Culte, 
dl. Victor Opaschi.

Prof. univ. dr. Daniel David, coordonatorul CSPLCA, a reamintit motto-ul UBB, „tradiție și excelență”, și a încheiat 
spunând: „cred că acest centru exprimă foarte bine cele două idei, și atunci să-l facem să strălucească între instituțiile 
europene”.

Aniversarea de 10 ani de la înființarea Institutului Confucius în cadrul 
Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Aniversarea a 70 de ani de relații diplomatice româno-chineze

În 10 Octombrie 2019, Institutul Confucius a sărbătorit 10 ani de la înființarea sa în cadrul Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, moment care a coincis și cu aniversarea a 70 de ani de relații diplomatice româno-chineze. Ceremonia 
aniversară a avut loc la Auditorium Maximum, în cadrul Universității Babeș-Bolyai. La eveniment au participat, alături 
de reprezentanții Institutului Confucius din Cluj-Napoca, directorii celorlalte trei Centre Confucius din România, 
reprezentantul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, dl. Xia Lei, dna. prof. univ. dr. Mihaela Luțaș – 
prorector al Universității Babeș-Bolyai, dl. Emil Boc – primarul orașului Cluj-Napoca, invitați din Germania, China și 
România, reprezentanți ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, precum și alți profesori, studenți și 
prieteni ai Institutului Confucius din Cluj-Napoca. 

 

Dna. Mihaela Luțaș a transmis cuvintele de felicitare din partea Rectorului Universității Babeș-Bolyai, dl. acad. prof. 
univ. dr. Ioan-Aurel Pop, pentru o colaborare foarte bună de-a lungul anilor în ceea ce privește activitatea de predare a 
limbii chineze pentru studenții Universității. Dna. Feng, directorul Institutului Confucius Cluj-Napoca, a primit din partea 
Universității Babeș-Bolyai o diploma care atesta cei 10 ani de colaborare excelentă.
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Dl. Xia Lei, reprezentantul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, a transmis la rândul său cuvintele de 
mulțumire adresate reprezentanților Institutului Confucius din partea ambasadorului Republicii Populare Chineze, dna. 
Jiang Yu. Directorii Institutului Confucius din Cluj-Napoca au fost felicitați pentru realizările Institutului de-a lungul celor 10 
ani de la înființare și pentru modul eficient de transmitere a culturii, tradițiilor și a limbii chineze către publicul clujean. În 
ceea ce privește viitorul, directorii Institutului împreună cu reprezentantul Ambasadei Republicii Populare Chineze au decis 
să depună în continuare eforturi pentru perfecționarea cursurilor și îmbunătățirea calității lor, dar și pentru eficientizarea 
continuă a procesului de comunicare și colaborare pentru întărirea relațiilor de prietenie dintre China și România. 

Din partea Primăriei orașului Cluj-Napoca, dl. Emil Boc a felicitat directorii Institutului Confucius pentru munca efectuată 
în cei 10 ani de activitate, precum și pentru ajutorul acordat în procesul de îmbunătățire a comunicării interculturale 
dintre China și România. 

 

Directoarea Institutului Confucius din București, dna. Luminița Bălan, precum și directorul Institutului Confucius din 
Sibiu, dl. Costantin Oprean, ambii prezenți la eveniment, au transmis la rândul lor felicitări pentru cei 10 ani de activitate 
a Institutului Confucius din Cluj-Napoca. 

     

Dna. Feng, directoarea Institutului Confucius din Cluj-Napoca, a citit în fața publicului prezent o scrisoare de felicitare 
din partea domnului Zhao Dongfu, rectorului Universității de Științe și Tehnologie Zhejiang, universitate parteneră 
a Institutului. Dna. Feng mulțumește pentru mesajul transmis și promite continuarea colaborării, cu obținerea de 
rezultate și mai bune în anii următori. 
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Directorii Institutului Confucius din Cluj-Napoca au oferit cadouri reprezentanților centrelor Confucius din Arad, Bistrița, 
Hunedoara și reprezentanților celor două centre de predare din Baia Mare și Oradea. Printre cadourile oferite s-au 
numărat și o serie de picturi tradiționale chinezești reprezentând floarea de lotus care exprimă în mod simbolic relația 
de prietenie existentă între China și România. 

Acest moment a marcat începutul programului artistic pregătit de către reprezentanții Institutului Confucius Cluj-
Napoca împreună cu studenți și profesori de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.

Prima intervenție a aparținut studenților de la Academia de Muzică, care, împreună cu profesorii chinezi Liu Dingyi și 
Liu Xuechun, au cântat piesa „Floarea de iasomie”, fondul muzical fiind asigurat prin intermediul instrumentelor tipice 
muzicii clasice și a celor tradiționale chinezești.  

 

Cei 50 de membrii ai corului „Ave Musica” din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” au asigurat următorul 
moment muzical. 

 

Cântărețul de origine chineză Fang Shuang, cunoscut publicului din România pentru participarea sa la concursul 
„Românii au talent”, a continuat programul artistic, interpretând două piese muzicale foarte cunoscute publicului 
român: „Copacul” și „O sole mio”.  

Următorul moment artistic a fost asigurat de profesorii si studenții Institutului Confucius din Cluj-Napoca, care au 
efectuat un dans tradițional chinezesc numit „Unde sunt fetele frumoase”. 
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În continuare, dna. Xu Tian, una din profesoarele Institutului Confucius, împreună cu Ștefan Virșovaru, student al 
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, au interpretat o piesă muzicală numită „Cursa de cai”, combinând sunetele 
produse de pian și de instrumenul tradițional chinez Erhu. 

 

Un moment surprinzător a fost interpretarea de către studenții și profesorii Institutului a piesei foarte cunoscute de pe 
coloana sonoră a filmului Game of Thrones cu ajutorul instrumentului tradițional chinezesc numit GuZheng. 

 

Un renumit muzician din România, domnul Thurzo Sandor Jozsef, a interpretat la vioară melodia „China, te iubesc”, o 
melodie care exprimă pasiunea, speranţa și patriotismul specifice poporului chinez.

Pentru că artele marțiale constituie una dintre numeroasele comori culturale tradiţionale ale Chinei, ceremonia 
aniversară a continuat cu demonstrația de Kungfu Shaolin oferită de către Merean Mara Mihaela – o studentă a 
Institutului Confucius din Arad. 

În încheierea ceremoniei aniversare, profesorii Institutului Confucius din Cluj-Napoca au oferit publicului o demonstrație 
de Taichi – o formă de arte marțiale chinezești recunoscută pentru numeroasele beneficii aduse sănătății. 

La finalul ceremoniei de aniversare, publicul prezent în sală și-a arătat recunoștiința și admirația pentru programul 
oferit, ceremonia încheindu-se în aplauzele lui și fiind marcată printr-o poză de grup. 

Prin intermediul acestei ceremonii aniversare, Institutul Confucius dorește să confirme încă o dată menirea sa de a 
contribui la menținerea unei relații de prietenie și colaborare eficientă între România și China. 

图 | 陈恺 pictures chen kai 

文 | 刘雪纯 article liu xuechun 
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Rezultate remarcabile ale studenților ubb la concursul internațional de 
programare „International Collegiate Programming Contest”

Studenții Facultății de Matematică și Informatică a UBB, organizați în două echipe, au participat, în perioada 18–20 
octombrie 2019, la etapa regională SEERC (Europa de Sud-Est) a concursului internațional de programare „International 
Collegiate Programming Contest-ICPC 2019”.

Echipa UBB HakunaMatata, formată din Sebastian Nechita, Tudor Cozma și Bogdan Pop, s-a clasat pe locul IV, în vreme 
ce echipa UBB AvengersAssemble, compusă din Andrei Sorin Popovici, Rareș Patcas și Flaviu Crăciun, s-a clasat în 
primele zece echipe din România.

Această etapă a concursului s-a desfășurat la Universitatea Politehnica București și a avut înscrise 57 de echipe din 
Europa Centrală și de Est.

Concursul internațional de programare „International Collegiate Programming Contest” este prima competiție globală 
organizată pentru universitățile din toată lumea. Pentru mai multe detalii despre eveniment vă invităm să accesați 
http://acm.ro/.

http://acm.ro/
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  
DIN BUCUREȘTI
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Bun venit în ASE studenților străini!

În data de 1 octombrie a.c., studenții străini veniți în ASE cu burse Erasmsus+ și schimb de experiență au fost primiți de 
prof. univ. dr. Marius Profiroiu, prorector Relații internaționale, care le-a urat bun venit și le-a prezentat oportunitățile 
de care pot beneficia în cadrul acestui program de burse în timpul stagiului efectuat la Academia de Studii Economice 
din București. 

La început de an universitar, în zilele de 10–11 octombrie a.c., a avut loc la Cluj Conferința de valorizare a rezultatelor 
proiectelor Erasmus+ în domeniul învățământului superior. Cu acest prilej, ASE a fost prezentată ca exemplu de bună 
practică în domeniul recunoașterii automate a mobilităților studențești. Mulțumim partenerilor și studenților care ne 
reprezintă! 

Foto: Un nou val de studenți străini veniți la ASE prin programul Erasmus+
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ASE a participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni

La sfârșitul lunii septembrie a.c., Academia de Studii Economice din București a participat la „Noaptea Cercetătorilor 
Europeni”, prin implicarea mai multor facultăți ale ASE. Proiectul s-a adresat tinerilor care doresc să înceapă o carieră 
în cercetare, oferind o mare diversitate de activități științifice și educative. Evenimentul a avut loc pe 27–28 septembrie 
în București, Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara, dar și în alte orașe din Europa, cu scopul de a familiariza publicul cu impactul 
cercetării și al științei asupra vieții cotidiene. Organizatorii au pregătit diverse experimente, demonstrații și prezentări de 
invoații tehnice, precum și concursuri care să stimuleze abilitățile și creativitatea participanților în domeniul științific. 

Coordonatorul acestui proiect la nivel de ASE a fost doamna conf. univ. dr. Roxana Pătârlăgeanu, prodecan pentru 
cercetare științifică la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Standul ASE a fost vizitat de peste 1000 de 
persoane care au asistat la workshopurile și prezentările realizate de către facultățile ASE participante, astfel:

Foto: Facultățile ASE la Noaptea Cercetătorului European, ediția 2019

• Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului – „Ambalarea ecologică-metoda Furoshiki” (eveniment 
organizat în parteneriat cu asociația studenețască ASEAM); „Gustul amar al zahărului”; „Încearcă și tu...”;

• Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori – „Interacțiunea cu tehnologia viitorului”;

• Facultatea de Marketing – „Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștinte prin dezvoltarea 
unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din 
România – POC 40_382”;
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• Facultatea de Management – „Abordări inovative ale procesului de predare – folosirea jocurilor (manageriale)  
în procesul de predare”; „Oamenii și câinii lor. Beneficiile interacțiunii om-animal în contextul activităților și al terapiei 
asistate de animale” (eveniment organizat în parteneriat cu Asociația Animal parteners&friends);

• Facultatea de Relații Economice Internaționale – „Impactul biletelor de valoare asupra economiei românești”.

Interacțiunea reprezentanților ASE cu publicul a fost de mare succes, vizitatori de toate vârstele participând la 
workshopuri financiare, instrucțiuni privind întocmirea corectă a jurnalelor alimentare și la alte jocuri manageriale care 
pot schimba stilul de viață într-unul sănătos și prietenos cu mediul. 

În memoriam Cecilia Cuțescu-Storck (1879–1969)

Anul 2019 marchează 140 de ani de la nașterea Ceciliei Cuțescu-Storck și 50 de ani de la trecerea în neființă a artistei 
românce, prima femeie profesor într-o academie de arte, de stat, din Europa.

Academia de Studii Economice din București deține în Aula Magna din clădirea de patrimoniu – Palatul ASE – cea mai 
mare frescă murală din România, realizată dintr-o singură bucată, creație a artistei  Cecilia Cuțescu-Storck. Pictura 
murală de 100 de mp a fost realizată în perioada 1932–1933, pentru a marca sărbătorirea a 20 de ani de la înființarea 
ASE. Intitulată „Istoria comerțului românesc”, fresca expune istoria comerțului românesc, văzută în spirală de sus în jos, 
fiind inclusă în patrimoniul cultural UNESCO. 

Recunoscută ca un promotor al culturii, Academia de Studii Economice din București găzduiește permanent expoziții 
de pictură și sculptură în cadrul Galeriei de artă contemporană care poartă numele reputatei pictorițe, galerie 
aflată la etajele I și II din clădirea de patrimoniu. În acest spațiu artistic se derulează din anul 2010 proiectul cultural  
„Pictorii ASE-ului”, înregistrând până astăzi peste 50 de expoziții de artă plastică românească ale unora dintre cei mai 
reprezentantivi artiști contemporani, cum ar fi: Ilie Boca, Constantin Flondor, Gheorghe Iacob, Viorel Mărginean, 
Silvia Radu etc. 



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

În lunile octombrie și noiembrie a.c., la ASE pot fi admirate 
lucrările artistei Silvia Radu, aflată la a treia expoziție 
personală găzduită în această galerie și intitulată „Florile, 
Vama, Pițigaia”. 

Silvia Radu este o personalitate de prim rang a artei 
plastice românești. A absolvit în 1960 Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu" din București. S-a remarcat 
atât în domeniul sculpturii, cât și al picturii. Dincolo 
de expozițiile personale organizate pe teritoriul țării, 
lucrările ei au fost prezente și la Bienala de la Veneția 
(1979), expoziția U.N.E.S.C.O. de la Paris (1992) și la 
expoziția internațională de la Budapesta (1998).

Foto: Expoziția de artă cu lucrări semnate de Silvia Radu, în cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu-Storck” din Palatul ASE
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UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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Joi, 24 octombrie 2019, începând cu ora 10.00, a avut loc în Aula Magna „Mihai Eminescu” ceremonia Dies Academici, 
prin care s-au sărbătorit 159 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, care a mulțumit invitaților pentru 
participare: „Vă aducem mulțumirile noastre pentru participarea la acest eveniment deosebit de important pentru 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Trăim bucuria celebrării celor 159 de ani de la fondarea universității, 
moment aniversar, moment de bilanț și prilej pentru a construi universitatea viitorului. Dar universitatea viitorului 
pleacă de la universitatea prezentului, care își are seva în universitatea trecutului.”

În continuare, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a dezvoltat, pe scurt, conceptele de universitate a trecutului, prezentului și 
viitorului: „Gândurile noastre de recunoștință se îndreaptă către înaintașii noștri, care au construit spiritul universitar al 
UAIC. Foarte mulți dintre dascălii Universității și-au depășit condiția, devenind personalități naționale și internaționale 
marcante, și menționez doar câteva exemple: Vespasian Pella, Titu Maiorescu, Petre Andrei, Ștefan Procopiu, Alexandru 
Xenopol. Universitatea de astăzi continuă să reprezinte acel far luminos pentru educația, cultura și știința românească. 
La admiterea de anul acesta am înregistrat un număr record de candidați unici, am făcut și facem eforturi pentru 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
a sărbătorit 159 de ani de la înființare

securizarea patrimoniului, modernizăm stațiunile de cercetare științifică și alte imobile pe care le-am preluat în stare 
nefuncțională, construim un cămin nou, dar și o bază sportivă modernă. Universitatea viitorului presupune, în viziunea 
noastră, dezvoltarea unui oraș universitar, universitatea va trebui să genereze progres, să răspundă provocărilor lumii 
moderne, iar internaționalizarea va fi elementul fără de care actualele universități nu își vor putea îndeplini menirea.”

Rectorul a încheiat prin a mulțumi autorităților locale și centrale pentru buna colaborare și a transmis mulțumiri și urări 
întregii comunități academice a UAIC.

Ceremonia a continuat cu alocuțiunea domnului Mihai BUSUIOC, Președinte al Curții de Conturi a României, care a 
evocat momentul fondator al Universității și a apreciat buna colaborare dintre instituția pe care o conduce și UAIC: „La 
mulți ani primei universități din România! Transmit un mesaj de prețuire pentru actul educațional de înaltă clasă pe 
care îl săvârșiți aici. Încă de la începutul mandatului meu, unul dintre obiectivele asumate a fost colaborarea activă cu 
mediul academic. Mă bucur că momentul aniversar de astăzi oferă prilejul de a ne consolida colaborarea, vă doresc 
multă inspirație pentru a fi un etalon de cunoaștere și lumină pentru generațiile care vin.”

La finalul alocuțiunii, rectorul UAIC i-a acordat domnului Președinte Mihai BUSUIOC diploma de excelență a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza din Iași.

A urmat mesajul domnului prof. univ. dr. Ludovic THILLY, Președinte al Grupului Coimbra: „Este o onoare și o plăcere 
să fiu astăzi aici. Am cel puțin trei motive de bucurie: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este una dintre cele 
mai active universități din grupul Coimbra. Al doilea motiv îl reprezintă relația specială dintre UAIC și Universitatea 
din Poitiers, care are o bogată tradiție. Al treilea motiv este legat de bucuria de a fi parteneri de alianță cu UAIC și alte 
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cinci universități europene de renume, alianță care are ambiții înalte și în cadrul căreia împărtășim aceleași valori. De 
asemenea, vă mulțumim că sunteți gazda Seminarului Rectorilor „Universities in a Changing Europe: 30 years since the 
Fall of the Iron Curtain”. Felicitări, Universitatea dumneavoastră este, fără îndoială, în centrul Europei.”

În continuare a luat cuvântul Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași, care a expus o radiografie sintetică a situației 
învățământul românesc și a punctat rolul universităților în reclădirea societății: „Este o deosebită onoare să fiu aici. 
Au trecut 159 de ani de la apariția învătământului superior românesc. România educată nu mai este doar o strategie 
de țară sau un program politic, a devenit o urgență pentru întreg poporul român. Din păcate, suntem țara cu cel mai 
mic nivel de promovabilitate la Bacalaureat, cel mai mare număr de analfabeți funcțional, cei mai puțini absolvenți de 
învățământ superior, țara care exportă elite. Rolul universităților în reformarea poporului român este fundamental, 
aici este singurul loc în care putem reclădi viitorul acestei țări.” În încheiere, Primarul a adresat comunității academice 
rugămintea de a face tot ce este cu putință pentru a pune România acolo unde îi este locul în educația europeană și a 
acordat Universității o diplomă aniversară.

Au mai luat cuvântul Părintele Arhimandrit Nichifor HORIA, reprezentant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Mons. 
Pr. dr. Benone FARCAȘ, Rectorul Institutului Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași și reprezentant al Diecezei Romano-
Catolice de Iași și prof. univ. dr. Manuela CIOCOIU, prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iași, care au transmis mesajele instituțiilor pe care le-au reprezentat la ceremonia aniversară.

Următorul mesaj a fost transmis de prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU, președintele Senatului UAIC, care a evocat 
personalitatea unui ilustru cadru didactic din trecut al Universității, profesorul Ion SIMIONESCU și a transmis urări 

comunității academice: „Din partea membrilor Senatului, vă doresc multă sănătate și înțelepciune. Vivat, crescat, 
floreat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!”

Evenimentul a continuat cu un moment artistic, susținut de Corala „Universitas”, dirijată de pr. lect. univ. dr. Ionuț-
Gabriel NASTASĂ și coordonată de doamna Gabriela ENĂȘESCU.

În cadrul ceremoniei Dies Academici, a fost acordată și distincția de Professor Emeritus pentru doi profesori ai 
Universității care s-au pensionat recent: Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) 
și Prof. univ. dr. Mihai Dinu GHEORGHIU (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației).

 Următorul moment din program a fost premierea tinerilor cercetători ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași cu cele mai bune rezultate obținute pe parcursul anului 2018, distincțiile fiind oferite de prof. univ. dr. Mihaela 
ONOFREI, prorector al UAIC. Premianții au fost: CS dr. Ștefan-Adrian STRUNGARU (Facultatea de Biologie), Lect. univ. 
dr. Laura-Gabriela SÂRBU (Facultatea de Chimie), Lect. univ. dr. Ioana Alexandra HORODNIC (Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor), Lect. univ. dr. Raluca Mihaela HODORCĂ căs. ONOSE (Facultatea de Educație Fizică și Sport), 
Lect. univ. dr. Laura VELICU (Facultatea de Fizică), CS III dr. Florin Constantin MIHAI (Facultatea Geografie și Geologie), 
Asist. univ. drd. Simona POPUȘOI (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) și CS II dr. Valentina RUSU (Institutul 
de Cercetări Interdisciplinare – Departamentul Științe Socio-Umane). 

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA, rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în perioada 2000–2008, a continuat 
tradiția și a anunțat câștigătorul bursei „Sfântul Dumitru”, ediția 2019: Ștefan-Răzvan BĂLĂUCĂ, student în anul al II-
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lea la Facultatea de Fizică și la Facultatea de Informatică. Printre performanțele lui Ștefan, care au convins comisia de 
selecție, putem aminti: medalie de aur la Mathematical Olympiad Ariel, medalie de argint la South-Eastern European 
Mathematical Contest for University Students (SEEMOUS), premiul I la Concursul de Fizică „Dragomir Hurmuzescu”, 
toate obținute pe parcursul anului 2019. Pentru bursa „Sfântul Dumitru”, în valoare de 400 de euro, au mai concurat 
alți cinci studenți de excepție ai Universității.

Finalul ceremoniei Dies Academici a fost marcat de Corala „Universitas”, care a intonat tradiționalul imn „Gaudeamus Igitur”.

Ceremonia aniversară Dies Academici a facut parte din suita de manifestări academice organizate de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu prilejul sărbătoririi a 159 de ani de la înființare. În perioada 24–26 octombrie, la 
UAIC a avut loc Seminarul Rectorilor „Universities in a Changing Europe: 30 years since the Fall of the Iron Curtain” 
la care, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier, rectori, prorectori, profesori de la universități 
membre ale Grupului Coimbra și Rețelei Utrecht au prezentat și dezbătut provocările cu care se confruntă universitățile 
europene în prezent, în special cele legate de Brexit, răspândirea populismului și dezvoltarea tendințelor post-adevăr. 
Pe 25 octombrie a avut loc celebrarea a 25 de ani de parteneriat între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 
Universitatea din Konstanz, iar pe data de 26 octombrie, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a deschis a XLIII-a ediție 
a expoziției „Flori de toamnă”, care poate fi vizitată până pe 17 noiembrie. De asemenea, toate facultățile UAIC au 
organizat în această perioadă evenimente științifice și culturale dedicate aniversării. 

Vineri, 25 octombrie 2019, s-a semnat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) o declarație privitoare la 
provocările actuale ale universităților europene. Universitățile semnatare sunt membre ale Grupului Coimbra, Rețelei 
Utrecht, Consorțiului „Universitaria” și ale Consorțiului Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina, 
precum și Universitatea din Konstanz și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Documentul reprezintă o poziție comună a instituțiilor semnatare, care se angajează să continue demersul de a promova 
spiritul înțelegerii și respectului față de identități sociale diferite, în contextul intoleranței care se manifestă din ce în 
ce mai intens în societățile europene. De asemenea, declarația presupune și asumarea fermă a misiunii universităților 
de a căuta si apăra adevărul și spiritul critic în opoziție cu propagarea post-adevărului. În documentul semnat la Iași 
se stipulează credința că universitățile britanice ar trebui să își păstreze eligibilitatea în programele educaționale și de 
cercetare europene, indiferent de cum va avea loc „Brexit”-ul.

Mai multe universități europene au semnat o declarație comună la UAIC
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Declarația s-a semnat în cadrul Seminarului „Universities 
in a Changing Europe: 30 years since the Fall of the Iron 
Curtain”, care s-a desfășurat la UAIC, în perioada 24–26 
octombrie, în cadrul căruia au avut loc dezbateri pe tema 
provocărilor cu care se confruntă universitățile europene 
în prezent, în special cele legate de Brexit, răspândirea 
populismului și dezvoltarea tendințelor post-adevăr. 
Evenimentul s-a înscris în seria de manifestări dedicate 
celebrării a 159 de ani de la fondarea Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a găzduit, în perioada 7 – 11 octombrie 2019, prima ediție a 
„Săptămânii de Formare a Bibliotecarilor” (Librarians’ Staff Training Week). Evenimentul a fost organizat de Serviciul 
de Relații Internaționale din cadru UAIC și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Beneficiarii direcți au fost 
bibliotecarii, atât ieșeni cât și de la bibliotecile universităților partenere: Université Catholique de Louvain și University 
of Antwerpen (Belgia), University of Zagreb (Croația), University of Southern Denmark (Danemarca), Aristotle University 
of Thessaloniki (Grecia), City University of London (Marea Britanie), University of Gdansk, The Józef Piłsudski University 
of Physical Education in Warsaw (Polonia), University of Coimbra (Portugalia) și Universidad Complutense de Madrid 
(Spania).

Programul evenimentului a inclus activități academice și culturale legate de rolul și viața bibliotecarilor. În ședința 
festivă, Conf. Dr. Mireille RĂDOI, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București a susținut prelegerea 
¨2020 SmartBraries – as Digital Citizenship Facilitators & Cultural Paladins¨.

Invitații au participa zilnic la workshop-uri pe teme specifice, precum: biblioteca digitală și publicul țintă, promovarea 
și marketing-ul bibliotecii, gestionarea colecțiilor speciale, promovarea resurselor științifice și respectarea principiilor 
Open Access, infrastructura IT, împrumutul interbibliotecar, schimburi internaționale, cât și mese rotunde și întâlniri 
de lucru cu invitați de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” din Iași, Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iași, Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași și Biblioteca Universității 
de Arte „George Enescu” din Iași.

Activitățile organizate pentru participanți au inclus și turul campusului UAIC și al orașului Iași, vizitarea Palatului Culturii 
și a Grădinii Botanice din Iași. Evenimentul s-a încheiat cu o excursie în regiunea centrală a Moldovei, prilej de explorare 
a cadrului natural, de descoperire a patrimoniului cultural și de cunoaștere a moștenirii istorice a zonei.

Ștefan Răzvan BALAUCA, student al Facultății de Fizică și al Facultății de Informatică din cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, a fost dublu medaliat cu aur la finala Olimpiadei Internaționale de Matematică pentru Studenți, 
organizată în perioada 22 – 24 septembrie 2019, de Universitatea Ariel din Israel – „Super Final Round of Mathematical 
International Olympiad”. Ștefan Răzvan BALAUCA a fost medaliat cu aur atât individual, cât și pe echipe.

România a fost reprezentată la acest concurs și de o echipă formată din trei studenți. Astfel, echipa formată din 
studentul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ștefan Răzvan Bălăucă, și doi studenți de la Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași, Cristian Stelian GRECU și Ioan STANCIU, a obținut medalia de aur, având un punctaj maxim, 
la egalitate cu echipa Universității de Stat Lomonosov din Moscova, Rusia.

La acest concurs au participat 214 studenți de la 64 de universități din întreaga lume.

Mai multe informații sunt publicate la adresa : http://www.i-olymp.net/olymp/

Prima Săptămână de Formare a Bibliotecarilor organizată în România a 
avut loc la UAIC și BCU

Student al UAIC, dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de 
Matematică pentru Studenţi din Israel

Librarians’ Staff Training Week a favorizat creșterea 
vizibilității Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu” în rețeaua de biblioteci universitare din 
Europa, oferind prilej de consolidare a schimburilor 
de bune practici între participanți și organizatori, 
atât în domeniul biblioteconomiei, cât și al relațiilor 
internaționale. Totodată, evenimentul exemplifică rolul 
de pionierat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și al 
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din 
Iași, prin organizarea primei manifestări de acest fel din 
țară.

http://www.i-olymp.net/olymp/
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Provocările clasice și emergente de securitate din regiunea Balcanilor sunt dezbătute în fiecare an în cadrul conferinței 
internaționale „Security Challenges in the Balkans”, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu 
asociația New Strategy Center și care aduce la Timișoara invitați cu o vastă experiență profesională.

Cea de-a treia ediție a conferinței „Security challenges in the Balkans”, a avut loc în data de 15 octombrie, beneficiind 
de prezența oficialităților și reprezentanților mediilor academice din România, Germania, Israel, Italia, Serbia, SUA, UK, 
Macedonia și Croația. Aceștia, alături de experți militari, au analizat provocările vechi și noi care pot afecta Balcanii și, 
implicit, și România. La conferință au participat miniștri de externe din România și Macedonia de Nord, precum și un 
număr considerabil de invitați, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai mediului academic și de specialitate 
din România, SUA, Marea Britanie, Italia, Israel, Serbia, Croația, Macedonia de Nord. 

Primul panel din cadrul conferinței ”Security Challenges in the Balkans” i-a adus la masa discuțiilor pe Gen. de brigadă 
(r) Mircea Mîndrescu, Gen. Nicolae Ciucă și Lt. Gen. (r) Ben Hodges (fost comandant al United States Army Europe), care 
au abordat tema ”The Balkans: A Strategic Assessment”.

”Security Challenges for the Balkans Region and the European Stability” a reprezentat o altă temă pe agenda conferinței, 
dezbătută de dl. Dan Dungaciu (New Strategy Center), E.S. Ramona Mănescu (Ministrul Român al Afacerilor Externe), 

Specialiști în Securitate internațională, la Timișoara dl. Andrej Zhernovski (Ministru Adjunct al Afacerilor Externe și Europene din partea Republicii Macedonia de Nord) și 
d-na. Zdravka Bušić (Secretar de Stat pentru Afaceri Politice, Croația).

Totodată, războiul infomațional și fenomenul ,,fake news”, precum și modul în care spațiul cibernetic este folosit în 
campaniile de dezinformare au fost printre subiectele analizate în cadrul panelului ”Fake News and Hybrid Warfare. 
The Weaponization of Information”, de către dl. Laurențiu Ștefan (cercetător asociat al UVT), E.S. dl. Emil Hurezeanu 
(Ambasador al României în Germania), dl. Cristian Diaconescu (fost Ministru al Afacerilor Externe), d-na. Alina Bârgăoanu 
(Decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA), d-na. Cătălina Dodu (Country Manager, Atos), dl. Tal Pavel 
(Tel Aviv Academic College) și dl. Ion Ioniță (Senior Editor, Ziarul „Adevărul”).

E.S. d-na. Simona Miculescu (reprezentant al Secretariatului General al Națiunilor Unite), dl. Gordon Barrass (London 
School of Economics IDEAS, Londra), d-na. Jelena Milic (Directorul Centrului pentru Studii Euro-Atlantice, Serbia), dl. 
Rade Rajkovcevski (profesor la Universitatea Bitola, Republica Macedonia de Nord), dl. Roger Petersen (profesor la 
Massachusetts Institute of Technolgy, SUA), dl. Sandro Knezovic (Institute for Development and International Affairs, 
Croația) și dl. Marco Di Liddo (Centro Studi Internazionali, Italia) au susținut prezentări pe tema ”The Balkans Region: 
Old&New Challenges”.

Evoluția evenimentelor din ultimii ani a demonstrat că regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important 
pentru securitatatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani. Universitatea 
de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis, începând din 2017, să organizeze o asemenea dezbatere la 
Timișoara pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că 
Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României. 
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Noi ierarhizări internaționale pentru UVT

UVT a început anul universitar anunțând noi rezultate meritorii pe care le înregistrează în ranking-urile de prestigiu ale 
lumii academice. „Este un început de an care aduce o frumoasă recunoaștere pentru munca profesorilor și cercetătorilor 
noștri, dar care ne și obligă pe viitor”, a declarat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, cu privire la noile 
poziționări ale instituției.

Emerging Europe and Central Asia (EECA) University Rankings 2020

Universitatea de Vest din Timișoara ocupă locul 5 în topul celor 18 universități ierarhizate din România și locul 74 în topul 
celor mai bune 350 de universități din Europa și Asia Centrală. Potrivit topului QS EECA publicat începând cu anul 2014, 
UVT se regăsește pe poziții alăturate instituțiilor de învățământ superior cu reputație recunoscută la nivel regional (cum 
sunt University of Maribor din Slovenia, Tallinn University din Estonia, The University of Nova Gorica din Slovenia).

În vederea realizării clasamentului pentru anul 2020 au fost analizate mai mult de 94000 de răspunsuri ale membrilor 
comunității academice internaționale cu privire la cele mai bune instituții de învățământ superior în zona de cercetare și 
mai mult de 45000 de răspunsuri ale angajatorilor din lume cu privire la cei mai buni absolvenți ai universităților. Pentru 
obținerea acestor informații au fost folosite cele 2 studii anuale ale QS: Global Academic Survey și Global Employer 
Survey. De asemenea, au fost evaluate rezultatele obținute de instituții prin activitatea de cercetare științifică (perioada 
2013–2017 pentru publicații și perioada 2013–2018 pentru citări) utilizându-se date bibliometrice din Scopus. Au fost 
evaluate doar instituțiile care au generat mai mult de 150 de lucrări științifice în ultimii cinci ani. 

Indicatorii de performanță utilizați în această clasificare sunt: reputație academică – 30%, reputație angajatori – 20%, raport 
studenți/facultate – 10%, raport lucrări/facultate – 10%, impact web – 5%, cadre didactice cu doctorat – 5%, raport citări/
lucrări – 5%, cadre didactice din străinătate – 2.5%, studenți din străinătate – 2.5%, rețeaua internațională de cercetare – 10%.

În tabelul comparativ de mai jos se poate observa poziționarea universităților din Consorțiul Universitaria în acest 
ranking.

Alături de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente, în această clasificare regională dedicată țărilor în curs 
de dezvoltare din Europa și Asia Centrală, și alte universități componente ale prestigiosului Consorțiu Universitaria: 
Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și 
Academia de Studii Economice din București. 

Best Global Universities Rankings 2020

Pentru prima dată, UVT este prezentă în Ranking-ul Best Global Universities, pe prima poziție la nivel național, în topul 
general. De asemenea, ocupă a doua poziție la nivel național, în topul pe domenii, fiind prezentă pentru a treia oară 
consecutiv în clasament, cu domeniul Fizică. Topul este realizat de US News & World Report din Statele Unite ale Americii.

În topul general Best Global Universities Rankings, UVT se poziționează pe locul 1 din 11 universități ierarhizate din 

România, iar la nivel internațional ocupă locul 519 din totalul celor 1500 de universități ierarhizate în acest an (cele 1500 
de universități provin din 81 de țări). În ceea de privește domeniile științifice, domeniul Fizică din UVT s-a poziționat pe 
locul 214 la nivel mondial din 750 de universități care ofertează programe de studii similare. În acest an, domeniul Fizică 
al Universității de Vest din Timișoara a înregistrat o ascensiune semnificativă, făcând un salt de 73 de poziții la nivel 
mondial, comparativ cu poziționarea de anul anterior. Prin raportare la nivel național, domeniul Fizica din UVT ocupă 
poziția secundă din totalul celor 5 universități care au fost ierarhizate.

Best Global Universities Rankings este o clasificare realizată de US News & World Report din SUA ca răspuns la dorința 
tot mai mare a tinerilor americani de a se înscrie la programe de studii ale universităților din afara țării și oferă un 
ranking al universităților de top din lume în scopul de a-i ghida în alegerea celor mai potrivite. Clasificarea este realizată 
cu sprijinul Clarivate Analytics și a fost publicată pentru prima dată în anul 2015. 

În clasificarea Best Global Universities Rankings pentru anul 2020, alături de UVT sunt prezente și universitățile din 
Consorțiul Universitaria atât în topul general, cât și în cel al domeniului Fizică: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca, Universitatea din București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 

Universitatea de Vest din Timișoara se regăsește în două rankinguri internaționale academice, pe locuri de prestigiu la nivel 
internațional, între primele universități din România, rezultate de bun augur pentru deschiderea noului an universitar.

Prezentă și în acest an în topul ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects cu subdomeniul fizică, UVT 
ocupă prima poziție la nivel național, regăsindu-se în top 301–400 la nivel mondial (din 500 de universități din lume). 

În acest top sunt prezente doar cinci universități din România, dintre acestea, patru fiind membre ale Consorțiului 
Universitaria: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din 
București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Politehnica din București. La nivel mondial au 
fost ierarhizate mai mult de 4000 de universități din 86 de țări din lume.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 clasifică universitățile din lume în 54 de subdomenii 
aferente a 5 domenii principale: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale.

Universitățile din Consorțiul Universitaria sunt prezente în clasamentele realizate pentru domeniul științele naturii, 
subdomeniile fizică (Universitatea de Vest din Timișoara – top 301–400 și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
– top 401–500), matematică (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – top 301–400 și Universitatea din București 
– top 301–400) științele pământului (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – top 401–500 și Universitatea din 
București – top 401–500) și geografie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – top 201–300 și Universitatea din 
București – top 201–300) și pentru domeniul științe sociale, subdomeniile economie (Academia de Studii Economice 
din București – top 201–300), administrarea afacerilor (Academia de Studii Economice din București – top 201–300), 
management (Academia de Studii Economice din București – top 401–500) și administrație publică (Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – top 151–200).

EECA UVT UB UBB UAIC ASE
2020 74 42 40 68 155
2019 72 37 34 59 127
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Clasificarea ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects dezvoltată de Universitatea Jiao Tong Shanghai 
din China a fost publicată pentru prima oară în 2009 și este una dintre cele mai bine cotate la nivel internațional, 
reprezentând un punct de referință în strategiile unor universități care doresc să fie actori de nivel internațional în 
mediul academic. 

Center for World University Rankings (CWUR) 2019–2020

Universitatea de Vest din Timișoara este prezentă pentru prima dată în clasificarea internațională Center for World 
University Rankings (CWUR), ocupând poziția 1260 la nivel mondial (din 2000 de universități) și poziția 5 la nivel național 
(din 13 universități). 

CWUR măsoară performanța universităților pe baza a 7 indicatori de performanță: calitatea educației (25%), inserția 
profesională a absolvenților (25%), calitatea personalului academic (10%), performanța cercetării: rezultatele cercetării 
(10%), publicațiile de înaltă calitate (10%), influența cercetării (10%) și citările (10%).

The Center for World University Rankings este o organizație de top, localizată în Emiratele Arabe Unite, care oferă 
consultanță politică, perspective strategice și servicii de consultanță guvernelor și universităților pentru îmbunătățirea 
rezultatelor educaționale și de cercetare. Începând cu anul 2012, CWUR publică singurul clasament care evaluează 
calitatea educației, inserția profesională a absolvenților și rezultatele cercetării, fără să se bazeze pe sondaje de opinie 
și pe informații raportate de universități.

În această clasificare, alături de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente și alte 3 universități membre ale 
Consorțiului Universitaria: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași.

UVT acordă șanse la educație și celor vulnerabili

Universitatea de Vest din Timișoara derulează constant acțiuni pentru susținerea și dezvoltarea învățământului superior 
și a educației în general, având recent bucuria de a înregistra o nouă premieră în acest domeniu. În prezența rectorului 
UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea și a Excelenței Sale, doamna Nisreen Rubaian, Reprezentantul Special al 
UNHCR în România, a avut loc semnarea protocolului dintre Universitatea de Vest din Timișoara și UNHCR România, 
care vizează susținerea în parteneriat a proiectelor celor două instituții. De asemenea, acesta prevede, ca formulă 
concretă de implicare în beneficiul studenților UVT care au statutul oficial de refugiați, asigurarea a una sau două burse 
complete de studii.

Delegația UNHCR România care a fost prezentă la UVT a fost compusă, alături de E.S. d-na. Nisreen Rubaian (Reprezentantul 
Special al UNHCR în România), din d-na. Camelia Nițu-Frățilă (Senior Field Associate), d-na. Gabriela Leu (Public Information/
Communication Associate), dl. Ștefan Lorinț (Public Information and Communication) și d-na. Diana Tifor (Senior Administration/
Finance Assistant). În cadrul acestei întâlniri, Rectorul UVT și Reprezentantul Special al UNHCR în România au prezentat noile 
perspective de colaborare dintre cele două instituții, prin prisma prevederilor protocolului încheiat. 

Pe lângă faptul că am fost onorați să semnăm acest acord oficial cu UNHCR România, prin care ne-am propus un 
parteneriat strategic, sustenabil și de lungă durată, în cadrul acestei întâlniri, UVT a oferit în premieră națională o bursă 
completă de studii pentru o tânără refugiată din Afganistan. 

Totodată, am avut deosebita plăcere să stăm față în față cu un adevărat erou, o inspirație pentru noi toți – E.S. d-na. 
Nisreen Rubaian, care a susținut prelegerea cu titlul „Rolul emergent al României, un jucător cheie în salvarea și 
protejarea refugiaților”, în cadrul seriei „Ambasadori la UVT”. D-na. Nisreen Rubaian este reprezentantul UNHCR în 
România începând cu vara acestui an, intrând în funcție după mai bine de 19 ani de experiență în cadrul Înaltului 
Comisariat al ONU. Implicarea ei a fost în special orientată spre protejarea și administrarea diferitelor operațiuni precum 
Nauru Island, Pakistan, Sierra Leone, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Libia. Excelența Sa a lucrat și interacționat cu toate 
grupurile UNHCR incluzând refugiați, solicitanți de azil politic, persoane apatride sau strămutate. 

„UVT a obișnuit societatea și comunitatea locală cu premierele. Acest acord este o premieră națională, chiar Central- și 
Sud-Europeană. UVT conștientizează că rolul educației în globalizare e extrem de important și faptul de a da o șansă 
la educație unor oameni care provin din zone de conflict, reprezintă o speranță pentru viitorul acestora”, a declarat 
Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Center for World University Rankings (CWUR) UVT UB UBB UAIC
2019–2020 1260 955 881 1350
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30 de ani de parteneriat România-SUA

Lucrările unui program cultural și educațional inedit pentru capitala Statelor Unite ale Americii, dedicat aniversării a 30 
de ani de la Revoluția Română, au debutat în data de 21 octombrie, în Washington DC.

Proiectul, organizat în cadrul parteneriatului româno-american și care urmează să se desfășoare pe parcursul 
următoarelor trei luni, are ca scop stimularea schimburilor culturale și educaționale și este rezultatul colaborării 
dintre Guvernul român, prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instalat în România în perioada 1945–1989, Universitatea George Washington, Universitatea de 
Vest din Timișoara și Federația Loja de Onoare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 – LORD '89. 

Rectorul Universității de Vest din Timișoara a făcut parte din delegația României, care a fost prezentă la acest eveniment 
de deschidere, alături de Laurențiu Coca – Secretar de Stat, Cristian Sefer – președinte al Comisiei parlamentare a 
revoluționarilor din Decembrie 1989, și Petrică Balint, consilier guvernamental, lider de organizație a foștilor luptători 
în Revoluție.

„Programul acestui eveniment de aniversare a Revoluției Române, începută la Timișoara, prin care românii și-au 
recâștigat libertatea acum 30 de ani, este dedicat amintirii și evocării momentelor revoluționare. De asemenea, este 
orientat și spre viitor, în direcția prospectării unui dialog universitar între UVT și George Washington University, prin 
care să definim un potențial schimb academic româno-american”, a subliniat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Programul a inclus întâlniri ale delegației române cu 
reprezentanții Universității George Washington, o 
instituție academică americană de frunte, dar și vizitarea 
mai multor instituții americane: Congresul SUA, Muzeul 
de Istorie, Biblioteca Congresului, Curtea Supremă, 
Muzeul Holocaustului SUA, Institutul pentru Studii 
europene și ruse, Facultatea Elliott School pentru Relații 
Internționale. În cadrul vizitei, a fost inclusă și participarea 
la un seminar despre Memoria conflictelor, într-un grup 
de lucru despre Revoluția Română.

Totodată, Muzeul Universității George Washington a 
găzduit, în data de 23 octombrie, evenimentul „30 de ani 
de la Revoluția română din 1989”, la care a fost prezent 
și rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea. Cu această 
ocazie, Ambasadorul României în Statele Unite, Excelența 
Sa, domnul George Cristian Maior, alături de prof. univ. 
dr. Dennis Deletant, profesor de studii românești la 
Universitatea Georgetown, au propus o proiecție asupra 
istoriei recente și evoluțiilor contemporane ale României, 
susținând și un dialog deschis cu participanții.
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