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Obiectivul fundamental pe care ni l-am
propus pentru anul academic 2007  2008 este
creºterea continuã a calitãþii procesului de
învãþãmânt...
Pentru Universitatea Spiru Haret, calitatea
înseamnã îmbunãtãþire ºi dezvoltare, axate pe
efortul continuu în vederea perfecþionãrii
permanente, accentuând responsabilitatea
instituþiei noastre de a-ºi folosi cât mai bine
autonomia instituþionalã ºi libertatea
academicã, conferite prin lege.

Festivitatea deschiderii anului de învãþãmânt 2007 - 2008
la Universitatea Spiru Haret
CUVÂNTUL
rostit de prof.univ.dr.

Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret
Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Onoratã asistenþã,
Astãzi, 1 octombrie, are loc festivitatea care marcheazã deschiderea anului
academic 20072008 la Universitatea Spiru Haret.
Doresc, mai întâi, sã adresez, în numele Senatului universitar ºi al meu personal,
un cald ºi sincer bun venit studenþilor din anul I, celor peste 80.000 de boboci,
viitori haretiºti, care se adaugã marii noastre comunitãþi universitare ºi care pãºesc,
pentru prima datã, în amfiteatrele, sãlile de curs ºi de seminarii, în laboratoarele ºi
bibliotecile Universitãþii Spiru Haret. Le urez, din toatã inima, ca, prin pregãtirea
teoreticã ºi practicã pe care o vor obþine pe parcursul studiilor universitare, sã
devinã buni specialiºti, capabili sã facã faþã cu succes competiþiei de pe piaþa muncii.
Permiteþi-mi, totodatã, sã transmit un salut cordial, felicitãri pentru rezultatele
obþinute ºi cele mai alese urãri de sãnãtate ºi succes, tuturor studenþilor, cadrelor
didactice, întregului personal din Universitatea noastrã.

Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Nu mi-am propus, cu acest prilej, sã fac un bilanþ cuprinzãtor al realizãrilor
noastre din anul universitar anterior. Voi sublinia doar câteva aspecte, pe care
le consider relevante, pentru caracterizarea anului de învãþãmânt recent încheiat.
2007 este anul în care Universitatea Spiru Haret, fiind invitatã la reuniunea
universitarã europeanã, desfãºuratã în Capitala Italiei, cu prilejul celebrãrii a 50 de
ani de la semnarea Tratatului de la Roma, la care au luat parte 120 de rectori ºi peste
2.500 de profesori universitari din 44 de þãri, a fost inclusã în grupul celor mai
puternice instituþii de învãþãmânt superior din Europa.
A fost o onoare pentru mine sã fac parte din grupul celor 9 rectori care a prezidat
dezbaterile acestei mari manifestãri de importanþã europeanã ºi internaþionalã.
Cu acest prilej, am fost primit de preºedintele Italiei, Giorgio Napolitano ºi de
Suveranul Pontif, Papa Benedict al XVI-lea.
Este, neîndoielnic, o dovadã convingãtoare a prestigiului pe care l-a dobândit
universitatea noastrã în lumea academicã europeanã.
O mãrturie elocventã, în acest sens, este ºi mesajul, transmis recent, de rectorul
Universitãþii din Palermo, profesorul Giuseppe Silvestri, care, adresând felicitãri
Universitãþii Spiru Haret, o caracteriza ca pe o instituþie tânãrã ºi, în acelaºi timp,
atât de activã, bogatã în rezultate ºi plinã de entuziasm.
În anul 2007 au avut loc implementarea ºi experimentarea, cu succes, a unui
nou sistem de evaluare a cunoºtinþelor studenþilor ºi absolvenþilor, prin intermediul
platformei de e-learning Blackboard.

• a fost datã în folosinþã o nouã linie tipograficã integral computerizatã;
• au fost cumpãrate alte 1.500 calculatoare performante, iar în sãptãmâna
trecutã am parafat un contract pentru încã 2.000 de calculatoare de ultimã
generaþie;
• a început sã emitã postul propriu de radio România de Mâine.
De asemenea, dupã cum ºtiþi, studenþii de la forma de învãþãmânt de zi, care au
obþinut medii între 9 ºi 10 în anul universitar precedent, au beneficiat de burse de
merit în valoare de peste 3 miliarde de lei.
Fondurile totale investite în procesul de dezvoltare a Universitãþii Spiru Haret
în anul de învãþãmânt 20062007 au reprezentat 22 de milioane de euro.
Prezentându-ne cu astfel de realizãri în faþa studenþilor noºtri ºi a opiniei publice,
nu mai apare ca nefireascã reacþia unora, care încearcã sã denigreze Universitatea
Spiru Haret, sã dezinformeze ºi sã manipuleze opinia publicã, aºa cum a fãcut-o,
recent, ziarul Evenimentul zilei. Reacþia Senatului universitar a fost neîntârziatã,
fiind publicatã în cele mai importante 8 cotidiane naþionale ºi 40 de ziare judeþene.
Însã cea mai impresionantã ºi puternicã replicã a venit din partea
candidaþilor la admitere ºi a studenþilor universitãþii noastre, care au dovedit
maturitatea ºi spiritul de discernãmânt necesare pentru a separa adevãrul de
neadevãr, fapt demonstrat ºi prin înscrierea, dupã apariþia acestui articol, a
peste 10.000 de studenþi.
Le mulþumim tuturor pentru încrederea acordatã ºi îi asigurãm de grija ºi
sprijinul nostru neprecupeþit.
Putem spune, cu mândrie, cã studenþii noºtri se dovedesc, de pe acum,
Pentru prima datã în România, la scarã naþionalã ºi în Centrele pentru învãþãmânt adevãraþi haretiºti!
la distanþã din strãinãtate, a funcþionat acest sistem performant.
Onoratã asistenþã,
Evaluarea cunoºtinþelor studenþilor pe parcursul anului universitar, dar ºi
a absolvenþilor, la examenul de licenþã, s-a dovedit a fi o reuºitã deplinã.
Obiectivul fundamental pe care ni l-am propus pentru anul academic 2007
Asigurarea obiectivitãþii, a unei totale transparenþe, a operativitãþii ºi 2008 este creºterea continuã a calitãþii procesului de învãþãmânt, acesta fiind
accesului imediat la rezultatul obþinut reprezintã atribute de necontestat ale ºi þelul Declaraþiei de la Bologna, semnatã în anul 1999, ºi de România.
unei evaluãri moderne, apreciatã unanim de studenþi ºi absolvenþi.
Dupã cum se cunoaºte, calitatea se referã, în principal, la urmãtoarele:
În premierã naþionalã s-a desfãºurat examenul de licenþã pentru absolvenþii
1. îndeplinirea garantatã a unor standarde ºi criterii de bazã;
2. capacitatea de a stabili obiective ºi de a le atinge într-un context
Universitãþii Spiru Haret, arondaþi la Centrul I.D. de la New York, care au
obþinut rezultate remarcabile ºi au apreciat unanim ºi fãrã nici un fel de rezerve diversificat;
3. abilitatea de a satisface cererile ºi aºteptãrile beneficiarilor direcþi ºi
modalitatea modernã, performantã de evaluare on-line.
indirecþi
ai procesului educaþional;
Totul a fost posibil prin eforturi financiare ºi umane deosebite, prin crearea
4. înclinaþia cãtre excelenþã.
unei infrastructuri la scarã naþionalã ºi în cele 8 centre pentru învãþãmânt la distanþã
În aceastã viziune, pentru Universitatea Spiru Haret, calitatea înseamnã
din strãinãtate cu adevãrat performantã, competitivã.
Anul universitar 20062007 a însemnat, de asemenea, investiþii importante: îmbunãtãþire ºi dezvoltare, axate pe efortul continuu în vederea
perfecþionãrii permanente, accentuând responsabilitatea instituþiei noastre
• au fost achiziþionate douã noi imobile pentru Centrele I.D. de la
Ploieºti ºi Sibiu;
de a-ºi folosi cât mai bine autonomia instituþionalã ºi libertatea academicã,
• sunt în faze avansate de construcþie sau de finalizare noi clãdiri pentru conferite prin lege.
facultãþile cu profil economic, de sociologie ºi ºtiinþe politice, de psihologie ºi
(Continuare în pag. 2)
ºtiinþe ale educaþiei;

COMUNICATUL
SENATULUI
UNIVERSITÃÞII
SPIRU HARET
privind baza legalã
a organizãrii ºi
desfãºurãrii
învãþãmântului
la distanþã ºi a
învãþãmântului cu
frecvenþã redusã la
specializãrile
acreditate sau
autorizate sã
funcþioneze
provizoriu ale
facultãþilor
din structura
Universitãþii
Spiru Haret
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Cuvântul rostit de rectorul Aurelian Gh. Bondrea
la inaugurarea noului an universitar

Realizarea calitãþii se constituie, în acest fel, în nucleul ethos-ului
academic ºi al ideii cã personalul nostru didactic universitar ºtie cel mai
bine ce este calitatea.
Totodatã, Universitatea Spiru Haret abordeazã calitatea ca transformare,
care este o perspectivã puternic centratã pe student. Calitatea este consideratã,
de aceastã datã, ca proces de schimbare în cadrul cãruia cu cât este mai bunã o
instituþie de învãþãmânt superior, cu atât îºi atinge mai bine scopul de a oferi
studenþilor cunoºtinþe, abilitãþi, aptitudini specifice ºi atitudini care le vor permite
sã munceascã ºi sã trãiascã într-o societate bazatã pe cunoaºtere ºi aceasta
trebuie sã fie societatea româneascã.
Pornind de aici, Comisiile pentru asigurarea internã a calitãþii de la
nivelul Universitãþii ºi al facultãþilor, constituite deja, vor trebui sã aibã, în
atenþie, cu precãdere urmãtoarele aspecte:
1. definitivarea ºi validarea procedurilor pentru asigurarea calitãþii;
2. monitorizarea ºi revizuirea periodicã a curriculei universitare;
3. evaluarea studenþilor;
4. asigurarea calitãþii corpului profesoral;
5. resursele de învãþare ºi asistenþa acordatã studenþilor;
6. sistemul informaþional.
De fapt, ne aflãm într-un moment de rãscruce, când se repune problema
educaþiei, în termeni adecvaþi timpului în care trãim.
Rezolvarea ei nu mai este posibilã fãrã a concepe cunoaºterea pe care o
transmit universitãþile ca rezolvare creativã de probleme ºi nu ca o simplã
reproducere de cunoºtinþe existente. Totodatã, soluþionarea acestei probleme
necesitã regândirea programelor universitare în direcþia formãrii celor 4
capacitãþi de bazã ale specialistului de astãzi ºi de mâine:
1. capacitatea de a abstractiza;
2. capacitatea de a gândi sistematic o problemã;
3. capacitatea de a testa soluþiile;
4. capacitatea de a comunica în limbi moderne ºi de a folosi noile tehnici
informaþionale.

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
La fel de importantã ºi strâns legatã de problema educaþiei este cercetarea
ºtiinþificã din universitãþi care trebuie sã devinã o dominantã, iar instituþiile de
învãþãmânt superior sã-ºi redobândeascã menirea, aceea de a ajuta în primul
rând la formarea, îmbogãþirea ºi înnobilarea societãþii prin cultivarea ºtiinþei,
cum, inspirat, scria marele sociolog Dimitrie Gusti.

Implicarea tuturor cadrelor didactice în activitatea de cercetare
fundamentalã ºi aplicativã, valorificarea rezultatelor obþinute în activitatea
didacticã, în plan teoretic, dar ºi practic, contribuind la prosperitatea
economicã ºi la bunãstarea socialã, sunt deziderate pe care suntem chemaþi
sã le realizãm.
Universitatea Spiru Haret dispune de un potenþial intelectual ºi ºtiinþific
remarcabil, care numãrã peste 2.000 de cadre didactice ºi cercetãtori ºtiinþifici
ºi care trebuie sã impunã instituþia noastrã printre cele de vârf din Europa ºi
din lume. Acest indicator este esenþial în ierarhizarea universitãþilor.
De aceea, avem nevoie de un învãþãmânt performant, compatibilizat cu
reperele educaþionale caracteristice vremii noastre ºi cu tradiþia sa
valoroasã, de cercetare ºtiinþificã cu impact asupra creãrii de bogãþie, apte
sã contribuie la modernizãrile din România ºi sã genereze, prin efectele
lor, creºterea calitãþii vieþii în þara noastrã.

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Distinsã asistenþã,
Deschiderea noului an academic este, pentru noi, un prilej fericit de a
lansa un proiect de anvergurã naþionalã.
Din iniþiativa Fundaþiei România de Mâine, a Universitãþii Spiru Haret
ºi a Societãþii Mass-Media România de Mâine  instituþii care au ca obiectiv
definitoriu promovarea ºi progresul învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii ca
factori esenþiali, determinanþi ai dezvoltãrii României  a luat fiinþã
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
asociaþie socio-culturalã cu caracter nonprofit, persoanã juridicã de drept
privat.
Aceasta îºi are temeiurile teoretice ºi practice în viaþa ºi opera spiritului
tutelar al universitãþii noastre, marele cãrturar ºi patriot Spiru Haret,
propunându-ºi sã valorifice, în noile condiþii social-istorice, moºtenirea
sa remarcabilã, inclusiv miºcarea haretistã.
Dupã cum se ºtie, Spiru Haret considera cã Cea dintâi datorie a ºcolii,
care trece înaintea oricãrei alteia, este a forma buni cetãþeni, ºi cea dintâi
condiþie pentru a fi cineva bun cetãþean este de a-ºi iubi þara fãrã rezervã,
de a avea o încredere nemãrginitã întrînsa ºi în viitorul ei. Toatã activitatea,
toatã îngrijirea celor însãrcinaþi cu educaþia tinerimii acolo trebuie sã
tindã.
Prin urmare, ºcoala avea menirea, în viziunea lui Spiru Haret, de a fi
atât factor de instrucþie, dar ºi de educaþie socialã, civicã, patrioticã.

Cuvântul
rostit de
Cãtãlina Gomoescu,
studentã, anul I,
Facultatea de
Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene
Onorate cadre didactice,
Stimaþi colegi ºi viitori dragi
studenþi,
Sunetul ultimului clopoþel al
clasei a XII-a ºi odatã cu acesta
amintirile ºi emoþiile legate de
terminarea liceului, ne mai dãinuie
încã în minte. Despãrþirea de colegi
ºi de profesori ºi toate manifestãrile
prilejuite de aceste momente ne-au
fãcut sã înþelegem cã un capitol
important din cartea vieþii s-a
încheiat ºi acum începe urmãtorul.
Anii de liceu au luat cu ei ºi pe cei ai
adolescenþei, iar la orizont au apãrut
primele semne cã perioada maturitãþii
se apropie, iar noi trebuie sã fim gata
sã o întâmpinãm.
Emoþiile bacalaureatului au fost
urmate de cele ale admiterii în

învãþãmântul superior, þelul fiecãrui
absolvent de liceu. Regretele ºi
nostalgiile pentru anii trecuþi au
fost repede înlocuite de bucuria
admiterii la facultatea doritã ºi iatãne astãzi gata pentru un nou început
care pentru noi, studenþii anului I,
ziºi boboci, prezintã multe
necunoscute.
Suntem siguri cã nu va fi uºor,
ºtim cã exigenþele vor fi la alte
standarde faþã de cele de pânã acum,
viaþa va fi din ce în ce mai complexã
ºi mai plinã de neprevãzut, dar
suntem hotãrâþi sã învingem toate
acestea prin multã muncã, prin
dãruire ºi pasiune. ªtim cã numai aºa
putem deveni buni specialiºti în
domeniul ales ºi putem dobândi
competenþele necesare adaptãrii
cerinþelor, atât la nivel naþional, cât

Cu un secol în urmã, haretismul s-a afirmat ca o miºcare socialã generalã,
stimulatã prin ºcoalã, învãþãmânt ºi educaþie, prin culturã, ca izvor viu al
fondului material ºi spiritual al societãþii româneºti, condiþie vitalã a
civilizaþiei, a dezvoltãrii economice, sociale ºi morale.
În copleºitoarea lor majoritate, ideile haretiste sunt extrem de actuale
ºi astãzi. Pentru Spiru Haret, ca sociolog, analiza epocii, marile ºi gravele
probleme de ordin economic, social ºi cultural, care cereau soluþii urgente,
erau preocupãri concrete. În esenþa lor, multe din acele probleme macinã
ºi România de azi. La vremea sa, Spiru Haret a configurat o hartã de
prioritãþi, care avea în centru educaþia, ºcoala, pregãtirea unui popor pentru
a-ºi putea asuma, conºtient ºi competent, propriul destin.
O direcþie pozitivã a educaþiei  scria marele patriot Spiru Haret 
trebuie sã fie în sensul pregãtirii pentru luptele reale ale vieþii. Individul
care nu e pregãtit pentru a se adapta condiþiilor de trai ale mediului social
în care este aruncat va fi fatalmente zdrobit în concurenþa pentru existenþã.
Dar nu e mai puþin adevãrat cã ceea ce ne susþine în luptele vieþii e tocmai
acel fir ideal, care ne îndeamnã sã gândim continuu la îmbunãtãþirea stãrii
sociale, la perfecþionarea vieþii noastre proprii. A deschide mintea ºi inima
tinerimii cãtre aspiraþiile ideale, fãrã de a pierde de sub picioare terenul
solid al realitãþii, e tocmai problema dificilã a educaþiei moderne.
La problemele de azi, soluþiile trebuie cãutate cu forþe unite, în mod
constructiv: prin adecvare continuã la condiþiile lumii noastre, prin
asumarea progresului ºtiinþific, tehnic ºi tehnologic, dar ºi prin
reconsiderarea ºi valorificarea tradiþiei.
Acesta este, pentru vremea noastrã, sensul neoharetismului, al modelului
de acþiune socio-culturalã pentru care pledãm prin apelul la istorie, la
modelele ei generoase, la fructificarea cãilor ºi modalitãþilor capabile sã
contribuie la împlinirea pentru toþi a binelui social.
Este momentul când haretiºtii, dar nu numai ei  o forþã intelectualcreativã
impresionantã  sunt chemaþi ca, împreunã, uniþi, sã acþioneze decisiv pentru
construcþia, adevãratã ºi dreaptã, a României de azi ºi de mâine.

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
În încheierea cuvântului meu, vã doresc tuturor, multã sãnãtate ºi succese
deosebite în noul an universitar. Sã demonstrãm cu toþi, prin fapte, cã
suntem demni urmaºi ai marelui Spiru Haret!

Vã mulþumesc.

Cuvântul
rostit de
Denis Adiaconiþei,
studentã, anul III,
Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism
ºi european. Am fost educaþi în
spiritul valorilor umane, am visat la
aceastã splendidã zi, când pãºim
pentru prima datã în calitate de
studenþi pe porþile facultãþii. Sunt
momente încãrcate de emoþie, dar ºi
de speranþe ºi avem încrederea cã
vom duce la bun sfârºit ceea ce neam propus. ªtim cã aceste deziderate
ale noastre nu pot fi îndeplinite fãrã
ajutorul dvs. a cadrelor universitare
ºi, de aceea, noi vã dorim multã
sãnãtate pentru a ne putea transmite
ºi nouã din vastele dvs. cunoºtinþe ºi
din bogata experienþã profesionalã.
Vã asigurãm cã nu vã vom
dezamãgi. Dorim bobocilor o
integrare cât mai rapidã în viaþa
studenþeascã, iar tuturor le urãm un an
universitar bun, cu multe realizãri ºi
împliniri.

Stimate domnule preºedinte ºi
rector,
Dragi profesori ºi studenþi,
Distinºi invitaþi,
Mã numesc Denis Adiaconiþei ºi
sunt studentã a Universitãþii Spiru
Haret, Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism, specializarea Filosofie,
cursuri de zi.
In acest moment Universitatea
Spiru Haret este lider în educaþie în
România. Acesta este un adevãr
acoperit de fapte, iar noi studenþii îl
trãim din plin. Simbolul universitãþii
noastre este capodopera lui Constantin
Brâncuºi. Coloana fãrã sfârºit, cum îi
spunea artistul, este cântecul românesc
al vieþii ºi al veºniciei.
Dragi colegi studenþi din anul I,
Privesc acum în sala amfiteatrului,
în aceastã zi de 1 octombrie ºi vã

mãrturisesc cã recunosc pe chipurile
voastre aceeaºi expresie ºi emoþie, pe
care acum trei ani le aveam ºi eu la
deschiderea primului an universitar din
viaþa mea.
Mulþi dintre voi, ca ºi mine la
început, aþi ales Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism pentru disciplinele
jurnalistice ºi poate mai puþin pentru
cele filosofice. Mulþi dintre voi vã
imaginaþi cã aceastã facultate este
poarta voastrã spre succes; calea spre
a deveni Mihaela Rãdulescu sau
Andreea Raicu sau Mircea Badea, în
cazul meu era vorba despre Robert
Turcescu. Dar trebuie sã recunosc cã,
dupã doi ani, urmând cursuri ºi o
perioadã de practicã jurnalisticã în
studiourile Televiziunii România de
Mâine, am învãþat cã aceastã facultate
nu te face vedetã, ci te formeazã ca pe
un adevãrat jurnalist. Oare cineva se
poate numi jurnalist fãrã o culturã
generalã?

Iatã de ce, sper ca unii dintre voi,
urmând modelul meu, sã realizaþi cã
profesii cum sunt cele de profesor,
cercetãtor, traducãtor sau editor sunt
din ce în ce mai atractive, mai ales dupã
intrarea noastrã în Uniunea Europeanã.
Vã doresc, aºadar, sã trãiþi cum se
cuvine aceastã unicã experienþã
studenþeascã: sã dansaþi la Balul
Bobocilor, sã mergeþi de 1 mai la Vama
Veche, sã vã faceþi prieteni pentru o
viaþã; sã vã respectaþi profesorii, sã
asistaþi la cursuri ºi sã învãþaþi, sã
învãþaþi ºi iar sã învãþaþi.
Sper sã fiþi mândri de alegerea
fãcutã, de a urma cursurile Facultãþii
de Filosofie ºi Jurnalism a Universitãþii
Spiru Haret. Sper sã deveniþi oameni
de presã, oameni de culturã, dar mai
ales OAMENI!
Nu uitaþi:
Viitorul trece pe la Universitatea
Spiru Haret.
Vã mulþumesc!
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COMUNICATUL
SENATULUI UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

privind baza legalã a organizãrii ºi desfãºurãrii învãþãmântului
la distanþã ºi a învãþãmântului cu frecvenþã redusã la specializãrile
acreditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu ale facultãþilor
din structura Universitãþii Spiru Haret
Senatul Universitãþii Spiru Haret îºi exprimã
indignarea faþã de conþinutul integral defãimãtor
al interviului secretarului de stat pentru
învãþãmântul superior din Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, Dumitru Miron, apãrut
în cotidianul Evenimentul zilei, care ignorã total
baza legalã de organizare ºi funcþionare a
Universitãþii Spiru Haret ºi ameninþã studenþii
Universitãþii Spiru Haret cu nerecunoaºterea
diplomelor.
Potrivit art. 1161(1) din Legea nr. 480/2006
pentru modificarea ºi completarea Legii
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
Universitãþile particulare sunt instituþii de
învãþãmânt superior libere, deschise, autonome
atât din punct de vedere academic, cât ºi
economico-financiar, având drept fundament
proprietatea privatã, garantatã de Constituþie,
iar în conformitate cu prevederile art. 1162(1)
din aceeaºi lege, Structurile ºi funcþiile de
conducere ale universitãþilor particulare,
atribuþiile, modul de constituire, durata
mandatelor ºi limitele de vârstã ale cadrelor
didactice sunt stabilite de Carta universitãþii.
Deciziile definitive, în acest sens, revin
universitãþii.
În baza acestor prevederi de lege,
Universitatea Spiru Haret se bucurã de
autonomie academicã ºi economico-financiarã
totalã, nefiind în subordinea sau în coordonarea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
conform Anexei nr. 3 la Hotãrârea de Guvern
nr. 366/18.04.2007 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului.
Referitor la organizarea ºi desfãºurarea
formelor de învãþãmânt la distanþã ºi cu
frecvenþã redusã, baza legalã este reprezentatã
de art. 60(1) din Legea învãþãmântului nr. 84/
1995, republicatã, care prevede: Activitatea
didacticã se poate organiza în urmãtoarele
forme: de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi la
distanþã. Formele de învãþãmânt seral, cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi organizate
de instituþiile de învãþãmânt superior care au
cursuri de zi.
În ceea ce priveºte procesul de evaluare
(autorizarea provizorie ºi acreditarea),
prevederile legii consacrã faptul cã acesta se
realizeazã la nivelul specializãrilor/programelor
de studii ºi nu la nivelul formelor de învãþãmânt.
Art. 3(3) din Legea nr. 88/1993 privind
acreditarea instituþiilor de învãþãmânt superior
ºi recunoaºterea diplomelor, republicatã,
preciza cã: Evaluarea se face la nivelul
specializãrilor universitare ºi/sau a structurilor

instituþionale, iar art. 29(3) din Legea nr. 87/2007
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãþii
educaþiei stabileºte cã În învãþãmântul superior
evaluarea ºi acreditarea se fac la nivelul
structurilor instituþionale pentru fiecare program
din ciclul de licenþã care conduce la o calificare
universitarã distinctã.
În baza prevederilor Legii nr. 88/1993,
republicatã, au fost autorizate sã funcþioneze
provizoriu ºi acreditate specializãrile din structura
Universitãþii Spiru Haret.
Temeiul de drept cuprins în art. 3(3) din Legea nr.
88/1993, republicatã, nu prevede autorizarea ºi
acreditarea formelor de învãþãmânt, ci doar evaluarea
specializãrilor ºi/sau a structurilor instituþionale.
În conformitate cu prevederile art. 3(3) din
Hotãrârea de Guvern nr. 1175/2006,
Specializãrile universitare sunt programe de studii
care concretizeazã oferta educaþionalã a
instituþiilor de învãþãmânt superior.
Textul de lege cuprins în art. 29(3) din Legea nr.
87/2006 se referã strict la o specializare universitarã
din ciclul de studii de licenþã, care conduce la o
calificare distinctã ºi nu are în vedere formele de
învãþãmânt, deoarece acestea reprezintã doar
modalitãþi de organizare a activitãþii didactice.
Chiar dacã reglementãrile legale ulterioare
referitoare la organizarea învãþãmântului superior
ar fi conþinut dispoziþii contrare celor în vigoare la
data autorizãrii sau acreditãrii specializãrilor din
structura Universitãþii Spiru Haret, ele nu ar putea
fi aplicabile, deoarece legea dispune numai pentru
viitor. Altfel, s-ar aduce atingere drepturilor
câºtigate în temeiul legii vechi.
Tocmai de aceea, art. 40 din Legea nr. 87/2006
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãþii
educaþiei stipuleazã cã: Toate instituþiile ºi
unitãþile de învãþãmânt care funcþioneazã legal la
data intrãrii în vigoare a prezentei Ordonanþe de
urgenþã îºi pãstreazã statutul ºi se supun
prevederilor acestei Ordonanþe de urgenþã.
Admiterea la Universitatea Spiru Haret în ciclul de
studii universitare de licenþã pentru anii de învãþãmânt
2005/2006, 2006/2007 ºi 2007/2008 s-a desfãºurat în
baza prevederilor legale menþionate, precum ºi a
OMEC nr. 3545 din 10.03.2005, nr. 3404 din
7.03.2006 ºi nr. 308 din 12.02.2007.
Art. 9 din OMEC nr. 3545 din 10.03.2005
precizeazã: Formele de învãþãmânt seral, cu
frecvenþã redusã sau învãþãmânt la distanþã pot fi
organizate numai de cãtre universitãþile care
organizeazã cursuri de zi, în domeniile respective.
Art. 8 din OMEC nr. 3404 din 7.03.2006
stabileºte: Formele de învãþãmânt cu frecvenþã

redusã sau învãþãmânt la distanþã pot fi
organizate de cãtre universitãþile care
organizeazã cursuri de zi, în domeniile
respective ºi dispun de departamente
specializate.
Art. 1 din OMEC nr. 308 din 12.02.2007
prevede: Admiterea în învãþãmântul superior
de stat ºi particular, pentru fiecare ciclu de
studii, se organizeazã pe baza metodologiilor
proprii de admitere stabilite de fiecare unitate,
cu respectarea prevederilor legislaþiei în
vigoare ºi ale prezentului ordin.
În virtutea autonomiei universitare, garantatã
de Constituþia României, Universitatea Spiru
Haret, înfiinþatã ºi acreditatã în condiþiile legii,
a organizat admiterea în ciclul de studii
universitare de licenþã  pentru anii de
învãþãmânt 20052006, 20062007 ºi 2007
2008 , la specializãrile facultãþilor din structura
sa pentru formele de învãþãmânt de zi, la
distanþã ºi cu frecvenþã redusã în conformitate
cu actele normative mai sus menþionate, cu
OMEC emise în fiecare an ºi cu hotãrârile
Senatului universitar.
În ceea ce priveºte ameninþarea cu controlul
exercitat de ARACIS pentru evaluarea
programelor de studii la Universitatea Spiru
Haret, proferatã de secretarul de stat pentru
învãþãmântul superior, precizãm cã dacã
ARACIS  definitã, de art. 16(1) din Legea nr.
87/2006, ca instituþie publicã autonomã, de
interes naþional, cu personalitate juridicã ºi cu
buget propriu de venituri ºi cheltuieli  se
aflã la dispoziþia Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, renunþãm la serviciile
acesteia ºi ne adresãm, potrivit legii, unei agenþii
de evaluare a calitãþii din Uniunea Europeanã,
Universitatea Spiru Haret fiind membrã a
Asociaþiei Universitãþilor Europene.
Readucem în atenþie, încã o datã, sublinierea
comisarului european pentru educaþie, Jan Figel,
potrivit cãruia evaluarea calitãþii actului
educaþional trebuie sã treacã din sarcina statului
care o gãseºte adesea suficientã, în gestiunea unor
organisme independente acreditate ºi stabile care
sã exercite acest proces foarte transparent. Statul
trebuie sã investeascã în politici care sã conducã
spre calitate, dar nu organismele sale sã o ºi
controleze. Statul trebuie, însã, sã aibã experþi
capabili sã analizeze indicatorii de calitate. Atât!
Restul este conflict de interese ºi aceasta este politica
Comisiei pe care o transmitem statelor membre.

SENATUL UNIVERSITÃÞII
SPIRU HARET
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Bine aþi venit, dragi studenþi
haretiºti!
Începând de azi, 1 octombrie 2007,
sunteþi cei mai proaspeþi membrii ai
unei mari familii. O familie a spiritului,
a inteligenþei ºi învãþãturii,
Familia Universitãþii Spiru Haret,
cea mai importantã instituþie de
învãþãmânt superior particular din
România, universitatea cu cel mai mare
numãr de studenþi din Europa,
universitatea pentru care voi aþi optat.
An de an, pânã în preajma începerii
ºcolilor, aceste imagini se repetã. Fie
cã au fost înregistrate la Bucureºti,
Zalãu, Reºiþa, Sf. Gheorghe, Cãlãraºi
sau Piteºti ele au un numitor comun:
încrederea celor care se înscriu la
Universitatea Spiru Haret cã, o
facultate absolvitã aici, le va schimba
viaþa, le va deschide un viitor mai bun.
În acest film vom vorbi despre
studenþi.
În fiecare an, prin douã sesiuni de
bacalaureat, liceele se despart de
promoþii proaspete de tineri care vor
un loc de muncã, un loc în banca unui
amfiteatru universitar, sau pe
amândouã.
A crescut semnificativ în ultimul
deceniu ºi jumãtate cererea de
absolvenþi cu studii superioare pentru
ocupaþii la care, pânã nu demult, era
suficient liceul sau o ºcoalã tehnicã.
ªi angajatorii, dar ºi salariaþii ºtiu
foarte bine acest lucru.
Drumul spre universitate este însã
îngustat drastic de taxe mari ºi opreliºti
de tot felul ridicate de o concepþie
cãmãtãreascã a unora care au gândit
învãþãmântul superior doar drept o cale
de a se îmbogãþi.
La Universitatea Spiru Haret aºa
ceva nu se întâmplã.
De ani de zile, taxele de admitere
n-au mai crescut, rãmânând la o valoare
simbolicã.
ªi, mai mult decât atât, sunt scutiþi
de achitarea ei tinerii care provin din
medii sociale defavorizate, dar care vor
sã înveþe.
ªi vor sã înveþe.
Cifrele ne aratã cã, în aproximativ
12 ani au absolvit cel puþin una din cele
30 de facultãþi ale universitãþii noastre
peste 50000 de studenþi cãrora diploma
le-a schimbat într-adevãr viaþa.
Sã mai adãugãm cã, la sfârºitul
anului universitar 2006-2007, adicã în
vara care a trecut, populaþia
studenþeascã a Universitãþii Spiru
Haret era de peste 180000 de studenþi:
cât a unei reºedinþe de judeþ.
Sintetizând, reþineþi cã sunteþi
studenþi la universitatea cu numãrul
cel mai mare din Europa!
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A fi student haretist

Acum, la început de an universitar,
vom afla cu cât a sporit peste varã
familia haretiºtilor. Va fi un
numãr semnificativ cãci imaginile
înregistrate la centrele de înscriere
vorbesc de la sine.
Drumul spre bunãstare prin
educaþie, ºtiinþã ºi culturã a fost ºi
rãmâne unul din idealurile mereu
actuale ale lui Spiru Haret, cãrturarul
vizionar care a înþeles cã învãþãmântul
este principalul promotor al
cunoaºterii, deschizãtorul de drum spre
prosperitate ºi progres.
Omul ºcolilor, cum mai era numit
în urmã cu peste un veac ministrul
Spiru Haret, spunea: Binele social
necesitã creºterea pozitivã a
coordonatelor sociale ale fiecãrui
individ.
Cãtre aceastã creºtere pozitivã tind
ºi aspirã toþi cei care vor sã studieze la
noi ºi cu noi.
Circa 2000 de cadre didactice ºi
conducãtori ai unor colective de
cercetare ºtiinþificã, în covârºitoarea lor
majoritate doctori ºi doctoranzi, predau
obiectele de studiu din curricula a 50
de specializãri, deci cu diplome, perfect
valabile ºi efective.
Specializãrile sunt diverse, cum
diverse sunt ºi cerinþele: drept ºi
administraþie publicã, cu o largã gamã
de ocupaþii, finanþe ºi bãnci, un
domeniu care a explodat literalmente
în ultimii ani, limbi strãine, filosofie,
jurnalism, comunicare, ºtiinþe politice,
cu punþi de contacte extrem de
interesante dupã integrarea europeanã,
relaþii internaþionale, matematicãinformaticã, istorie, medicinã
veterinarã, arhitecturã, teatru, muzicã,
educaþie fizicã, kinetoterapie.
ªi lista nu s-a epuizat.
Învãþarea a devenit un proces
continuu: dureazã cât viaþa.
Am început deja sã trãim în
societatea cunoaºterii.
Si cãile de acces la cunoaºtere s-au
perfecþionat continuu.
La Spiru Haret se învaþã deopotrivã
la cursuri de zi ºi cu frecvenþã redusã.
Dar cea mai spectaculoasã
dezvoltare a luat-o, în ultimii ani,
învãþãmântul la distanþã, supranumit
Învãþãmântul secolului XXI.
Pentru procesul de învãþãmânt sunt
puse la dispoziþie componente ale unui
patrimoniu impresionant, unic în þarã
ºi printre puþinele din lume aflate în
dotarea unei singure universitãþi:
amfiteatre, sãli de seminar, biblioteci,
laboratoare, baze sportive, cãmine ºi
cantine, atât în Bucureºti, cât ºi în alte
8 municipii din România, toate

edificiile aflându-se în proprietatea
universitãþii.
O reþea de 4500 de calculatoare de
ultimã generaþie, un club studenþesc, o
editurã ºi o tipografie digitalã aptã sã
publice în orice tiraj ºi în condiþii
grafice din cele mai sofisticate
deopotrivã cursuri universitare, volume
izvorâte din cercetarea ºtiinþificã ºi
publicaþii periodice.
Pânã acum s-au tipãrit 1600 de
titluri în peste douã milioane de
exemplare.
Existã un hebdomadar Opinia
naþionalã, tribunã gazetãreascã pentru
profesori ºi studenþi deopotrivã, un post
de radio FM ºi un post de televiziune
care emit prin satelit 24 de ore pe zi, 7
zile din 7. În grila lor, o treime din
programe au caracter educativ

plan mondial la începutul acestui
mileniu.
Pentru Universitatea Spiru Haret,
aceastã formã de instruire academicã
are o deosebitã importanþã, cãci
vizeazã categorii de muncã aflate
actualmente in impas.
Un impas legat de mai multe cauze,
unele mai uºor de abordat, altele
aproape de netrecut.
Sã enumerãm câteva:
 un prag de vârstã mai depãrtat faþã
de tinerii bacalaureaþi;
 un loc de muncã pe care nu-l pot
pãrãsi fãrã a-ºi pune în pericol
siguranþa veniturilor personale ºi ale
familiei;
 necesitatea de a asigura o bunã
dezvoltare, în mediul familial, a
copiilor;

Imagini cuprinzãtoare,
strãlucit filmate,
convingãtor prezentate,

într-un film documentar
realizat de

TVRM

nemijlocit ºi sunt consacrate
învãþãmântului la distanþã.
Totul a fost posibil în doar 16 ani,
de când fiinþeazã Fundaþia România de
Mâine.
Ideea înfiinþãrii ei pentru renaºterea
spiritului românesc prin educaþie,
ºtiinþã ºi culturã a aparþinut unui mentor
al învãþãmântului românesc, profesorul
universitar doctor Aurelian Gh.
Bondrea, care a vãzut în aceastã
Fundaþie ºi în Universitatea Spiru
Haret calea unei noi vocaþii a viitorului
acestei þãri prin forþa catalizatoare a
învãþãmântului.
Toate veniturile obþinute au fost
reinvestite an de an, având un singur
scop: crearea celor mai bune condiþii
desfãºurãrii procesului de învãþãmânt,
cercetãrii ºtiinþifice ºi activitãþilor
culturale ºi sportive.
Am menþionat învãþãmântul la
distanþã, una din cele mai eficiente
forme de completare a cunoºtinþelor pe

 distanþe care implicã costuri de
transport ºi cazare pânã în marile centre
universitare;
 ºi, nu în ultimul rând, nevoia
stringentã de upgradare profesionalã
la nivel universitar, fãrã de care astãzi
nu numai cã nu se poate spera la un
salariu mai bun, ci chiar se riscã
pierderea locului de muncã în
favoarea unui absolvent cu studii
superioare.
Dorind sã rezolve aceste deziderate,
Universitatea Spiru Haret a ales calea
cea mai grea pentru ea, dar cu
rezultatele cele mai semnificative
pentru cei interesaþi: ºi-a asumat
integral un program de investiþii care
sã netezeascã drumul viitorilor studenþi
cãtre profesorii ºi specializãrile dorite.
Un drum costisitor, dar pe deplin
motivat.
În ultimii 3 ani universitari, în
fiecare municipiu reºedinþã de judeþ,
Universitatea Spiru Haret a înfiinþat un

centru teritorial pentru învãþãmântul la
distanþã.
Dotãrile standard pentru fiecare:
câteva zeci de calculatoare de ultimã
generaþie legate în reþea, bibliotecã,
telefon, fax. Aici studenþii pot cere
consultaþii on line profesorilor (dacã nu
au calculator acasã); aici se pot da, tot
on line, examenele prin teste grilã ºi se
iese din salã cu rezultatul obþinut în
timp real; ºi tot aici studenþii primesc
pachetul de manuale pentru studiul
individual la începutul fiecãrui an
universitar.
ªi pentru cã veºtile bune circulã
repede, tot mai mulþi tineri români din
familii stabilite în strãinãtate doresc sã
devinã studenþi la universitatea noastrã,
dar în noua lor þarã.
ªi nu numai valoarea taxelor de
studii le determinã opþiunea, deºi
aceasta desfide orice concurenþã.
Aºa au apãrut Centre ID în þãri ale
Uniunii Europene, la Madrid, Roma,
Paris, Viena, peste Ocean, la New York
ºi Toronto, în Orientul Apropiat la
TelAviv, dar ºi pentru românii de peste
Prut, la Chiºinãu.
Numãrul total al centrelor ID din
þarã ºi strãinãtate este astãzi de 52 ºi în
ele se aflã o bunã parte din cele peste
4500 de computere ultramoderne cu
ajutorul cãrora se învaþã ºi se dau
examene.
ªi pentru cã am menþionat acest
ultim act al învãþãrii, examinarea, sã
spunem cã toate sesiunile se desfãºoarã
folosind un soft ultramodern, ca în mii
de universitãþi americane ºi din
întreaga lume, program achiziþionat ºi
de universitatea noastrã. Nume de cod:
Blackboard. Utilizatori: milioane de
studenþi ºi mii de profesori.
Pe aceastã linie de performanþã
trebuie punctat un rezultat.
În anul 2007, s-a înregistrat în
analele Universitãþii Spiru Haret, un
moment istoric: prima promoþie de
absolvenþi din Statele Unite ale
Americii ºi-a dat examenele de licenþã
la Centrul de învãþãmânt la distanþã din
New York, prin satelit, în direct,
comisia de examinare aflându-se în
sediul central al Universitãþii din
Bucureºti.
Pentru a completa dimensiunea
acestui efort îndreptat în folosul
studenþilor noºtri sã dãm o cifrã:
25 de milioane de euro, valoarea
investiþiilor de pânã acum în noile
tehnologii.
ªi tot pentru ei, atunci când
rezultatele muncii îi situeazã între
mediile cele mai mari, cuprinse între

9 ºi 10, existã ºi altfel de stimulente:
bursele de merit, care, în ultimii 6 ani,
s-au ridicat la peste 12 miliarde de lei
ºi bursele pentru stagii de pregãtire
practicã în strãinãtate, finanþate de
universitate ºi de programe ale Uniunii
Europene.
A fi student haretist.
Iatã o aserþiune care are un conþinut
tot mai dens în ultimii ani, nu numai
prin numãrul impresionant al celor care
ne frecventeazã cursurile de licenþã sau
îºi urmeazã unul din cele peste 60
programe de masterat, ci ºi prin
sentimentul aparte de a fi membru al
unei universitãþi de prestigiu.
Prestigiu confirmat în lume.
Din 1991, Universitatea Spiru Haret
este singura universitate particularã din
România, membrã a Alianþei Universitare
pentru Democraþie, alãturi de 150 de
universitãþi americane ºi europene.
Din 2005, universitatea noastrã este
semnatarã a Magnei Charta
Universitatum, adoptatã în 1988 la
Bologna, document programatic ale
cãrui principii sunt menite sã susþinã
în prezent ºi în viitor, vocaþia
universitãþii, la care au aderat deja peste
525 de instituþii de învãþãmânt superior
din întreaga lume.
Datoritã experienþei academice ºi
prestigiului sãu, Universitatea
Spiru Haret a fost prezentã la
importante evenimente pe tãrâmul
educaþiei, de rezonanþã internaþionalã,
din care amintim:
 Târgul mondial al educaþiei, sub
egida UNESCO, Lisabona, 2003;
 Conferinþa internaþionalã privind
educaþia, învãþãmântul ºi formarea
profesionalã superioarã, Beirut 2004;
 Expoziþia internaþionalã de
educaþie, Beijing 2005;
 Conferinþã internaþionalã On lineEduca, Berlin 2005:
 Reuniunea profesorilor universitari
ºi a rectorilor din Europa, Roma 2007.
A fi student haretist înseamnã, însã,
dincolo de aceste date ºi cifre, ºi a ºti.
A ºti ce vrei sã faci cu anii tãi de studiu,
cu idealurile tale de realizare într-o
viitoare profesie pentru care diploma
universitarã nu este un petec de hârtie
cumpãrat, ci atestarea competenþei
dobândite prin studii temeinice, într-o
universitate contemporanã cu începutul
mileniului al treilea, aici, în România.
Dar poate cã cel mai bine pot
explica aceastã opþiune colegii voºtri.
Azi începe un nou an de învãþãmânt.
Universitatea Spiru Haret vã ureazã:
Sã vã fie într-un ceas bun !

Realizator,
Corneliu TOADER

8 octombrie 2007

pag. 5

OPINIA NAÞIONALÃ 443

Un altfel de început
Prilej de reflecþie întru înnoire
Prof. univ. dr. Florian TÃNÃSESCU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
 Orice început este un prilej de reflecþie întru
înnoire. Ce s-ar întâmpla dacã nu ar fi aºa, mai
ales în cazul începuturilor repetabile? Instituþiile
academice ºi de învãþãmânt preuniversitar, pentru
a ne referi doar la acestea, ar promova festivisme
pe bandã rulantã care ar submina esenþa unui
debut, transformând aºteptãrile ºi speranþele, mai
mici sau mai mari, în deziluzii.
Un debut implicã ºi o promisiune, o
deschidere cãtre ce va sã vie, promisiune care
trebuie onoratã deoarece, aºa cum se întâmplã
în politicã cu liderii neloiali electoratului, se
poate întâmpla ºi în sistemul educaþional, dar
într-o manierã specificã. Audienþa tineretului
studios faþã de valenþele ºcolii ºi universitãþii
s-ar diminua, înregistrându-se fenomene de
abandon, de dezinteres crescând, urmate de
refugii în zone care plaseazã treptat pe tinerii
ce le frecventeazã în afara normelor sociale.
O promisiune, aºadar, nu este un act
formal; din contrã, reclamã o angajare ºi efort
pentru onorarea ei. Aºa trebuie înþeles ºi aºa
înþelegem orice debut de an universitar la
Facultatea de Sociologie-Psihologie. Este un
moment emoþionant, dar ºi plin de
responsabilitate pentru cadrele didactice,
întrucât se aºteaptã ca oferta educaþionalã sã
configureze noi deschideri cãtre orizonturi
profesionale ºi ºtiinþifice.
Din acest punct de vedere, deschiderea
noului an universitar, pentru întregul corp
profesoral al Facultãþii, este un nou început.
Un început, însã, care preia ºi continuã
reuºitele, care se vrea sã fie liber de neîmpliniri
ºi, mai ales, sã urmeze calea aºteptãrilor
împlinite. Prin însãºi menirea lor profesionalã
ºi ºtiinþificã, sociologia ºi psihologia nu pot ºi
nu au dreptul sã eludeze realitãþile sociale, în
care vieþuiesc indivizi ºi colectivitãþi umane,
motiv pentru care trebuie sã urmeze drumul
deschis de mari înaintaºi precum Spiru Haret,
Dimitrie Gusti, Constantin Rãdulescu-Motru,
ca sã enumerãm doar pe câþiva dintre aceºtia.
 Privind realist, cu responsabilitatea
conferitã de specializãrile pe care le profeseazã,
conducerea Facultãþii a elaborat din timp un
calendar de activitãþi menite sã confere un plus
de consistenþã ºi calitate întregului ansamblu
de demersuri academice ºi ºtiinþifice. Esenþa
acestora s-ar traduce în:
 Evaluarea colegialã a manualelor care au
o vechime mai mare de trei ani de la data
primei ediþii ºi retipãrirea lor într-o ediþie
revizuitã ºi completatã cu informaþie ºtiinþificã
de ultimã orã.
 Revizuirea celorlalte manuale de cãtre
titularii de curs.
 Elaborarea de noi caiete de seminar în
afara celor existente.
 Extinderea activitãþilor de laborator prin
reutilarea lor cu aparaturã ºi instrumentar nou,
de ultimã generaþie ºi achiziþionarea de noi
programe pentru testãri psihologice.
 Amplificarea practicii de specialitate prin
efectuarea ei continuã, pe tot parcursul anului ºi
nu numai în vacanþele studenþeºti de varã, prin
încheierea de noi acorduri de cooperare cu
instituþii guvernamentale (ministere, autoritãþi,
agenþii, direcþii de sectoare din Bucureºti sau
judeþene), asociaþii, fundaþii etc.; implicarea
studenþilor arondaþi centrelor teritoriale din
strãinãtate în activitãþi cu caracter practic pe
teme sugerate de cadrele didactice ale Facultãþii
sau la alegere, dar în relaþie directã cu
posibilitãþile ºi disponibilitãþile lor pe plan local.
 Extinderea parteneriatului cu
universitãþile din þarã ºi de peste hotare.
 Inaugurarea schimbului periodic de cadre
didactice ºi studenþi fie cu universitãþi din
strãinãtate, fie prin programe ale U.E.
 Proiecþiile enumerate reprezintã un aspect,
este adevãrat important, dar nu singular al setului
de demersuri menite sã genereze noi dimensiuni
calitative actului educaþional ºi cercetãrii
ºtiinþifice. Pentru a crea un ºi mai mare ºi eficient
spaþiu de convergenþã între programele de studii
ale Facultãþii noastre ºi cele ale unor instituþii
similare din strãinãtate am procedat ºi vom
proceda ºi în urmãtorii ani la introducerea de noi
discipline ºi renunþarea la altele, astfel încât
pachetul de cursuri ºi seminarii sã includã ce este
nou ºi performant în specializarea respectivã.
Programele actuale de studii ale Facultãþii noastre
sunt în concordanþã cu programe de studiu ale
facultãþilor de profil din Franþa, Germania, Anglia,
Italia, Spania, S.U.A., Canada, Australia etc.
Beneficiari ai eforturilor tuturor factorilor
care asigurã derularea activitãþii didactice ºi
ºtiinþifice sunt, cum bine se ºtie, studenþii ºi
masteranzii. Serviciile din sfera educaþionalã nu

suferã încã comparaþii cu niciun fel de alte
servicii. ªtiinþa ºi cultura oferite de dascãli nu
sunt bunuri comercializate, fixate în preþuri ca la
tarabe, cum nici studenþii ºi masteranzii nu sunt
în postura de oarecari cumpãrãtori. De aceea,
relaþia student-masterand-profesor este o relaþie
de un tip deosebit, întrucât în cadrul acesteia
investiþia educaþionalã, care are un pregnant
caracter formativ, reprezintã o componentã
indispensabilã dezvoltãrii umane. Ai carte, ai
parte  sunt constatãri ce vin de demult din
înþelepciunea neamului nostru, relevând
importanþa primordialã a actului învãþãrii. Doar
cartea, în aceste timpuri în schimbare rapidã ºi
marcate de o acerbã concurenþã pe toate planurile,
trebuie oferitã altfel, cu metode ºi mijloace
moderne, în care aspectul interactiv trebuie sã
domine relaþia amintitã anterior, relaþia dascãlstudent-masterand.
Modul în care decurge ºi, mai ales, cum va
decurge aceastã relaþie ne preocupã în mod
deosebit. S-a renunþat la predarea tip scolastic,
cadrele didactice fiind din ce în ce mai mult
angrenate într-un sistem interactiv de predare,
unele ore de curs transformându-se în dezbateri
ºtiinþifice, în condiþiile când se constatã un
interes marcant al studenþilor/masteranzilor. În
cadrul seminariilor, care au de multã vreme, un
caracter interactiv, pentru a accentua viziunea
interdisciplinarã asupra unui aspect sau altul, al
vieþii sociale sau psihice, vom proceda la
dezbateri la care vor participa mai multe cadre
didactice ale Facultãþii ce predau discipline
apropiate sau la specialiºti de la instituþii de
cercetare. Se preconizeazã, ca unele seminarii
la sociologie, ºi în viitor la cele de la ºtiinþele
politice sã aibã loc inclusiv în alte locaþii
(Muzeul Þãranului Român, Muzeul Satului,
Muzeul Naþional de Istorie etc.) sau la sediile
unor instituþii cu caracter social sau politic.
Aprofundarea cunoºtinþelor ºi încurajarea
dezbaterilor se vor realiza ºi în cadrul
laboratoarelor deja existente, precum ºi a celor
ce vor începe sã funcþioneze din acest an
(Laboratorul de sociologie ºi Laboratorul de
analizã ºi prognozã socio-politicã), precum ºi
în cercurile ºtiinþifice studenþeºti.
Întregul efort al dascãlilor, studenþilor ºi
masteranzilor în sfera educaþionalã ºi ºtiinþificã,
orientat cu precãdere spre formare ºi/sau
dezvoltare profesionalã include în chip explicit
ºi componenta cercetare, asupra cãreia s-au
fãcut deja referiri. Menþionãm cã actualul
Program de cercetare ºtiinþificã va fi
considerabil extins, urmând sã accentuãm
corespunzãtor ºi valorificarea rezultatelor
investigaþiilor întreprinse de studenþii ciclurilor
I ºi al II-lea al învãþãmântului universitar, iar
în perspectivã a doctoranzilor.
 Deschiderea cãtre spaþiile academice ºi
de cercetare ºtiinþificã ne permite sã plasãm
corect specializãrile oferite studenþilor în raport
de cerinþele pieþei muncii interne ºi externe. În
perspectiva imediatã, Facultatea va cunoaºte
transformãri importante, motiv suplimentar
pentru noi începuturi care trebuie gândite ºi mai
ales puse în operã. ªi cum viitorul se
construieºte în prezent, atât conducerea
Universitãþii noastre, prin aportul personal,
energic ºi eficace, al preºedintelui ºi rectorului
sãu, domnul prof.univ.dr. Aurelian Gh.
Bondrea, cât ºi al Facultãþii de SociologiePsihologie viitorul prinde contur încã de acum.
Un nou, modern ºi funcþional corp de
clãdire se aflã în plinã construcþie, finalizarea
lucrãrilor fiind aºteptatã în cursul lunii
septembrie. Noul corp de clãdire cuprinde un
amfiteatru, sãli de seminarii ºi laboratoare,
cabinete pentru catedre etc. Toate acestea sunt
dotate cu mobilier modern; laboratoarele sunt,
la rândul lor, înzestrate cu aparaturã ºi
instrumentar de investigaþie noi ºi performante.
În acest ansamblu, biblioteca îºi va mãri
considerabil fondul de carte, fie prin achiziþii,
fie prin intensificarea schimburilor cu alte
instituþii academice.
Noua ºi vechea clãdire a Facultãþii se
constitue într-un autentic complex academic,
modern ºi multifuncþional, potrivit aºteptãrilor
cadrelor didactice, studenþilor ºi masteranzilor.
Maiestuos, prin linia modernã a construcþiei,
ansamblul arhitectonic se vrea sã fie un simbol
al schimbãrilor, al înnoirilor, aºa cum este
orientatã ºi întreaga activitate a Universitãþii
Spiru Haret ºi Facultãþii de SociologiePsihologie.
Fie ca în acest an sã obþinem în procesul
instructiv-educativ rezultate tot mai relevante pe
mãsura condiþiilor de care beneficiem, a prestigiului
de care se bucurã Universitatea Spiru Haret.

În centrul atenþiei  studentul
Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã

 Începutul fiecãrui an universitar constituie,
atât pentru profesori, cât ºi pentru studenþi, un
moment încãrcat de emoþii. ªi aceasta, întrucât
studenþia reprezintã perioada idealurilor, a
visãrii, a încrederii în nemurire, perioada care
nu acceptã compromisuri sau înfrângeri.
ªi în anul universitar 2007-2008, Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã se mândreºte
cu un numãr record de studenþi  4500 -, ceea
ce demonstreazã prestigiul instituþiei noastre,
dar ºi faptul cã, prin condiþiile de studiu create,
prin activitatea didacticã desfãºuratã ºi prin
cercetarea ºtiinþificã, oferim un învãþãmânt de
calitate, la nivelul standardelor internaþionale.
Tocmai de aceea, considerãm cã a fi student
la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret reprezintã o
investiþie rentabilã ºi, totodatã, un titlu de mândrie.
Ca de fiecare datã, pregãtim cu multã grijã
noul an universitar, gândindu-ne la partenerii
noºtri de activitate: studenþii. Pentru ei, am
revãzut planurile de învãþãmânt, racordândule mai mult la nevoile pieþei muncii, am
regândit programele analitice pentru toþi anii
de studiu, adecvându-le noilor criterii de
performanþã, am pregãtit cursuri atractive,
folosind tehnologia modernã: Internet,
computer, televiziune, radio.
Nu în ultimul rând, am avut în vedere
asigurarea unei baze materiale de invidiat:
amfiteatre, sãli de seminar adecvate,
laboratoare audiovideo (destinate studierii
limbilor strãine ºi evaluãrii computerizate),
dotate cu computere de ultimã generaþie.
 Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
funcþioneazã cu trei forme de învãþãmânt  zi,

frecvenþã redusã ºi la distanþã  a cãror
organizare se justificã pe deplin prin resursele
optime de care dispune Universitatea Spiru
Haret pentru pregãtirea de specialiºti cu studii
superioare la nivelul standardelor
învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice moderne.
Experienþa notabilã acumulatã de facultate
în anii de funcþionare va fi valorificatã în primul
rând prin asigurarea, pentru studenþii noºtri, a
unui orizont cultural care sã le permitã, odatã
cu încheierea studiilor, sã profeseze, cu foarte
bune rezultate, activitãþi compatibile cu
pregãtirea din facultate, în domenii precum
învãþãmânt, presã, comunicare ºi relaþii publice,
biblioteconomie, instituþii europene.
Modalitãþile de pregãtire a studenþilor
îmbinã, în cel mai fericit chip, tradiþia cu
inovaþia. Astfel, studenþii sunt invitaþi sã
participe la prelegeri, la activitãþile de seminar
ºi la lucrãrile practice (în domeniul limbilor
strãine), dar, în acelaºi timp, au la dispoziþie
cursurile ºi emisiunile de specialitate transmise
de postul de televiziune România de Mâine
(TvRM), precum ºi de postul de radio România
de Mâine. Alãturi de acestea, studenþii au la
dispoziþie permanent, la orice orã, biblioteca
virtualã ºi avizierul virtual (disponibile pe
Internet), precum ºi modalitãþi de evaluare
ultramoderne, oferite de platforma Blackboard
ºi de programul Exam View Pro.
De asemenea, pregãtirea studenþilor este
asiguratã ºi de Biblioteca Facultãþii de Limba
ºi Literatura Românã  excepþional dotatã atât
în privinþa fondului de carte (mii de volume,
reprezentând lucrãri de beletristicã, de istorie
ºi criticã literarã, de lingvisticã, dicþionare ºi

enciclopedii, manuale ºi culegeri de exerciþii,
precum ºi numeroase reviste de specialitate,
furnizând informaþii de ultimã orã din þarã ºi
din strãinãtate), cât ºi a sãlilor de lecturã.
Sã nu uitãm faptul cã fiecare profesor titular
de disciplinã al Facultãþii de Limba ºi Literatura
Românã are editate manuale cu toate
elementele de curs care asigurã obþinerea unei
note frumoase la examen. Aceste manuale sunt
publicate la Editura Fundaþiei România de
Mâine ºi sunt distribuite studenþilor cu o
reducere de 30% faþã de preþul din librãrii.
Considerãm, aºadar, cã dispunem de
modalitãþi moderne ºi foarte diversificate
pentru pregãtirea studenþilor de la toate formele
de învãþãmânt, cã suntem o facultate pentru
România de mâine.
 Pe baza nivelului de competenþã ºi
adresabilitãþii pe care ºi le asumã, Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã promoveazã
consecvent spiritul gândirii libere, dezvoltã
activitatea proprie de cercetare ºtiinþificã, în
colaborare cu instituþii de profil din þarã ºi din
strãinãtate, afirmându-ºi performanþele cadrelor
didactice ºi ale studenþilor prin volume, prin
colaborãri la publicaþii de profil ºi prin participãri
la viaþa ºtiinþificã naþionalã ºi internaþionalã.
Cursurile ºi seminarele oferite, în anul
universitar 2007-2008, studenþilor noºtri au un

pronunþat caracter interactiv, principiul care ne va
cãlãuzi fiind Studentul se aflã în centrul atenþiei.
De asemenea, toþi profesorii noºtri vor oferi
sãptãmânal studenþilor consultaþii de specialitate,
atât la sediul facultãþii, cât ºi prin intermediul
posturilor de televiziune ºi de radio România de
Mâine. În plus, fiecare profesor are o adresã de
e-mail, putând astfel pãstra o permanentã ºi utilã
legãturã cu fiecare student al nostru.
Aºadar, sistemul educaþional oferit
studenþilor noºtri are ca atribute esenþiale
modernitatea, dinamismul ºi flexibilitatea,
rãspunzând astfel eficient exigenþelor impuse
de integrarea învãþãmântului românesc în
spaþiul european al învãþãmântului superior ºi
al cercetãrii ºtiinþifice.
Ca decan al facultãþii, le cer tuturor
colegilor sã promoveze mentalitãþile ºi
comportamentele care vizeazã calitatea ºi
performanþa în actul educaþional, iar studenþilor
 sã nu încerce sã lucreze cu jumãtãþi de
mãsurã. Facultatea noastrã le oferã tinerilor o
pregãtire serioasã, care, ulterior, îi va conduce
spre o carierã respectabilã, astfel încât
aºteptãrile lor legate de Universitatea Spiru
Haret sã se împlineascã. Avem o vizibilitate
deosebitã prin numãrul absolvenþilor noºtri 
peste 2500 , care vorbesc pentru noi prin
activitãþile pe care le desfãºoarã în prezent.

Marcate puternic de semnificaþiile ºi exigenþele definite de
Procesul Bologna, gândurile, preocupãrile decanilor, conducerilor
facultãþilor, ale tuturor cadrelor didactice întru împlinirea acestor
reforme structurale ale învãþãmântului academic în sporuri de
eficienþã ºi performanþã, confirmã proiectarea actului educativinstructiv într-un asemenea spaþiu european. Un spaþiu în care,
la debutul noului an universitar, se regãsesc repere valorice
precum rãspunderea ºi profesionalismul, rigoarea ºtiinþificã ºi
creativitatea, eforturile pentru a se pune deplin în valoare
infrastructura modernã, de care beneficiazã studenþii Universitãþii
Spiru Haret, inclusiv vocaþia ei plurivalentã, care a propulsat-o
în grupul celor mai puternice universitãþi din Europa.
Pentru a evoca aspecte concrete ale unor asemenea preocupãri,
ne-am adresat decanilor ºi prodecanilor unor facultãþi,
rãspunsurile primite fiind prezentate în cele ce urmeazã.
 Cu ce gânduri porniþi, ce proiecte existã în pregãtirea noului
an universitar?
 Cum va fi valorificatã experienþa acumulatã în diversificarea
ºi modernizarea modalitãþilor de pregãtire a studenþilor?
 Ce elemente calitativ noi vor fi promovate pentru ca
pregãtirea ºi formarea viitorilor specialiºti sã se constituie
într-un permanent proces interactiv?
 Ce mesaj transmiteþi studenþilor ºi colegilor dumneavoastrã
la început de nou an universitar?

Creativitatea  în prim planul formãrii
unor generaþii de succes
Prof. univ. dr. Lucia MUREªAN
Decanul Facultãþii de Teatru
 Fiecare început de toamnã e cu emoþii noi,
cu speranþe noi, cu dorinþa fireascã de-a
reîncepe antrenamentul alãturi de studenþi,
într-o profesiune unde astãzi performanþa este
aproape obligatorie.
Absolvenþii Facultãþii de Teatru, clasa prof.
univ. dr. Lucia Mureºan, asist. univ. George
Grigore au luat la Mangalia la Gala Hop a
Tânãrului actor 2007, premiul de popularitate,
premiul publicului, pentru spectacolul
Moºtenirea de Pierre Marivaux. Spectacolul a
fost selecþionat la galã dintre multe alte
spectacole ale absolvenþilor din toate ºcolile
de Teatru ale þãrii. La Mangalia a fost cel mai
aplaudat. A fost o bucurie a noastrã, a tuturor,
mai ales cã spectacolul a avut o criticã foarte
bunã încã de la Bucureºti.
Spectacolele pregãtite cu atenþie de
pedagogi (era vorba de Cântãreaþa chealã de
Eugen Ionescu ºi Moºtenirea de Pierre Marivaux
prezentate în concurs) au servit remarcãrii
interpreþilor care au arãtat cã sunt beneficiarii
unei bune pregãtiri pentru folosirea calitãþilor
artistice pe care le deþin... Trebuie subliniat cã
întreaga distribuþie a demonstrat o bunã pregãtire
a dicþiei ºi impostaþiei vocale. (Se consolideazã
concurenþa, articol apãrut în România liberã 
Timpul liber, semnat de Ileana Lucaciu).
 Pe unii dintre absolvenþi îi veþi aplauda
în spectacolul de deschidere a anului universitar
2007-2008, din ziua de 1 octombrie, cu care
ne-am obiºnuit deja în ultimii ani la
Universitatea Spiru Haret, spectacol transmis
în direct de postul Universitãþii  Televiziunea
România de Mâine. Studenþii noºtri se prezintã
cu recitaluri, la Televiziunea Universitãþii,
examenele noastre fac obiectul unor dezbateri
ºi mese rotunde, organizate de redactorii
postului TvRM. Suntem singura Facultate de
profil care beneficiazã de aceastã ºansã: a ne
prezenta din ºcoalã în faþa publicului
Televiziunii noastre.
Fiecare participare la Galele Naþionale ale
Tinerilor Actori este un prilej de verificare a
pregãtirii absolvenþilor noºtri, de îmbogãþire a
experienþei tuturor. Marele premiu la Festivalul
Tânãrului Actor de la Costineºti; douã absolvente
nominalizate la Gala UNITER ºi Iuliei Popescu i
s-a acordat premiul pentru debut, Marian Popescu
a luat Premiul pentru cel mai bun actor la
Festivalul Tânãrului Actor de la Mangalia. În
ultimii ani, în concurs cu toþi absolvenþii ªcolilor

de Teatru din România au fost nominalizaþi pentru
Gala de la Mangalia 15 tineri actori. Dintre
aceºtia, 5 erau absolvenþi ai Facultãþii noastre ºi
2 dintre ei au luat premii: Claudia Imre cea mai
bunã actriþã în concurs, Monica Florescu a fost
Katarina în Femeia îndãrãtnicã de W. Shakespeare.
Claudia Imre a fost Alison în Priveºte înapoi cu
mânie de John Osborne ºi Jo în Gustul mierii de
Shelagh Delaney.
 În cele 120 de ore de practicã în anii de
studiu  realizate în Teatre, pe bazã de contracte
de colaborare ºi la postul de Televiziune al
Fundaþiei România de Mâine (TvRM) 
studenþii Facultãþii de Teatru participã la
spectacole, recitaluri ºi moderatori.
Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret oferã studenþilor
merituoºi în fiecare an Diplome pentru burse
de merit. E un stimulent al performanþei ºi o
modalitate singularã în peisajul învãþãmântului
universitar românesc, de a rãsplãti pe cei mai
buni, de a evidenþia calitatea ºi performanþa.
Profesorii noºtri au participat în cadrul
catedrei UNESCO a Institutului Internaþional
de Teatru la Atelierele din 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 de la Sinaia. În anul 2004,
decanul facultãþii Lucia Mureºan, a fost invitatã
la Congresul I.T.I. în Mexic, la Tampico unde
se desfãºura ºi Întâlnirea Mondialã a ªcolilor
de Teatru ºi în 2006 la Manila la Congresul
I.T.I. Atelierele de lucru filmate în cadrul
catedrei UNESCO au fost achiziþionate de
facultate ºi se constituie într-un foarte util
material didactic. Studenþii noºtri sunt astfel
la curent cu ce se întâmplã în alte ºcoli de
Teatru, pot face comparaþii, se pot inspira.
 Meseria noastrã are ceva paradoxal, ceva
misterios, de aceea creativitatea fiecãrui
participant la procesul de învãþãmânt, la acest
antrenament zilnic este importantã, lumea se
schimbã cu o vitezã uluitoare; ºi voinþa, puterea
de muncã a fiecãrui tânãr student, dorinþa de
performanþã sunt tot mai necesare în procesul
de ºlefuire a personalitãþii fiecãruia.
 Cu toþii, profesori ºi studenþi, ne dorim
un an cu performanþe cât mai multe, cu prezenþe
în concursurile profesioniste ºi cu examene care
sã punã în valoare munca noastrã a tuturor.
Profesori ºi studenþi, ne dorim, ºi dorim
tuturor, bucurii, succese ºi performanþe în anul
care începe la 1 octombrie, în numele lor
semneazã Lucia Mureºan.

Dialogul, deschiderea, interdisciplinaritatea,
competenþa, pasiunea  la temelia
procesului educativ-formativ
Prof. univ. dr. Mircea ITU
Prodecan al Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

 În anul universitar 2007-2008, am stabilit
mãsuri de sporire calitativã a activitãþii didactice,
ºtiinþifice ºi practice pentru fiecare dintre
specializãri, privind actualizarea programelor
analitice, acoperirea cu materiale didactice a
tuturor disciplinelor de învãþãmânt, revederea
tematicii ºi bibliografiei pentru examenele de an
ºi pentru cel de licenþã, stabilirea unor teme de
cercetare ºtiinþificã pentru masteranzi, precum ºi
desfãºurarea practicii de specialitate ºi a celei
pedagogice în cele mai adecvate modalitãþi.

În prezent, Facultatea organizeazã un
masterat pe Probleme fundamentale ale
filosofiei contemporane  Om, societate, valori
ºi culturã în gândirea contemporanã. Avem în
proiect încã douã masterate cu începere din
anul universitar 2008-2009, ºi anume:
Comunicare interculturalã ºi culturã
europeanã ºi Relaþii publice ºi publicitate.
Masteratele se adreseazã atât licenþiaþilor
facultãþii noastre, cât ºi celor ai altor facultãþi,
care doresc fie sã-ºi lãrgeascã orizontul

teoretico-filosofic necesar oricãrei specializãri,
fie sã se perfecþioneze în domeniul mass-media.
Cursurile de masterat sunt deosebit de
importante ºi pentru cã, prin restructurarea
învãþãmântului
superior,
absolvirea
masteratului devine o condiþie indispensabilã
atât pentru a putea profesa în învãþãmântul
liceal ºi cel superior, cât ºi pentru înscrierea la
doctorat sau pentru a ocupa anumite funcþii.
Stimulãm cercetarea ºtiinþificã a studenþilor
nu numai prin dezbaterile de seminar, ci ºi prin
îndrumarea cercurilor lor teoretice ºi
organizarea anualã a unei sesiuni ºtiinþifice
studenþeºti, sau chiar publicarea celor mai
izbutite comunicãri în revista Analele
Universitãþii Spiru Haret scria Studii de
filosofie ºi seria Jurnalism. Nu trebuie uitat nici
faptul cã Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret asigurã o bazã
materialã generoasã ºi acordã burse de merit.
În procesul perfecþionãrii continue, ne
propunem sã interacþionãm în mai mare mãsurã
cu alte facultãþi ºi specializãri similare existente
nu numai în þarã, ci ºi pe plan european.
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism a
Universitãþii Spiru Haret a avut bucuria sã
participe, cu o delegaþie formatã din profesori
ºi studenþi, a treia oarã consecutiv la Forumul
Balcanic de comunicare desfãºurat în Grecia,
la Kavala, în iulie 2007. Proiectul de colaborare
universitarã a fost iniþiat ºi organizat de domnul
prof. univ. dr, prorector al Universitãþii,
Gheorghe Duda.
Sub acest raport vreau sã amintesc, cã
preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, a subliniat
în repetate rânduri faptul deosebit de
semnificativ cã unul dintre principiile
fundamentale educative îl reprezintã deschiderea
spre naþional, universal, cultural ºi spiritual.
Schimburile de experienþã, contactele
profesionale cu studenþi ºi cadre didactice din
strãinãtate sunt benefice pentru ambele pãrþi ºi
pot deveni o premisã pentru educaþia modernã
la nivel universitar în România. În acest sens,
Universitatea Spiru Haret se poate mândri ºi
oferã un exemplu ilustru în virtutea standardului
sãu înalt redat de statutul câºtigat de cea mai
puternicã universitate particularã din România,
integratã deplin în Procesul Bologna, cel mai
valoros ºi performant model de educaþie în
Uniunea Europeanã.
Vom participa cu toþii la deschiderea
noului an universitar atât la zi, cât ºi la forma

de învãþãmânt la distanþã, prilej cu care vom
prezenta studenþilor sarcinile specifice pentru
fiecare an de studiu în parte. De asemenea,
vom iniþia un dialog cu studenþii pentru a avea
în vedere ºi gândurile, sugestiile ºi proiectele
lor.
 La majoritatea materiilor de examen,
studenþii îºi pot procura manualul tipãrit la
Editura Fundaþiei România de Mâine. Ei pot
consulta site-ul universitãþii pentru a afla o
serie de informaþii utile, precum ºi pentru a se
familiariza cu sistemul de examinare pe
computer prin folosirea platformei Blackboard.
Profesorii oferã consultaþii la facultate, dar ºi
prin intermediul emisiunilor Teleamfiteatrul
Universitãþii Spiru Haret transmise sistematic
de Televiziunea România de Mâine.
Participarea la sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice ale profesorilor, respectiv studenþilor,
practica jurnalisticã efectuatã la instituþiile
proprii de radio ºi televiziune ale Fundaþiei
România de Mâine, precum ºi orele þinute în
laboratoare de specialitate vor fi un real câºtig
pentru studenþii Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalism.
 Relaþia profesor-student nu este una de
confruntare, de rãcealã ºi distanþã. Predarea nu
se face prin citirea unor foi de la catedrã, ci ea
se îmbinã cu procesul de învãþare. Comunicarea
cu studenþii va fi mai intensã, iar participarea
lor va fi mai activã la seminarii, prin
intermediul temelor de referat, discuþiilor
lansate ºi raportului interpersonal. La temelia
educaþiei aºezãm principii solide ca: dialogul,
deschiderea, interdisciplinaritatea, competenþa,
pasiunea ºi conlucrarea între diverse nivele în
procesul educativ-formativ. Pentru masteranzi,
am elaborat un plan specific de cercetare
ºtiinþificã, unde sunt incluse atât teme colective,
cu participarea unor cadre didactice, cât ºi teme
individuale, corelate fie cu problematica unor
discipline de masterat, fie cu temele de
disertaþie finalã.
 Studenþilor înscriºi în anul I le dorim bun
venit în familia Universitãþii Spiru Haret.
Tuturor studenþilor ºi masteranzilor le urãm
pregãtire temeinicã ºi mult succes în noul an
universitar. Celor din ultimul an de studiu le
dorim seriozitate ºi noroc la absolvire ºi îi
aºteptãm cu drag sã-ºi perfecþioneze studiile
la Universitatea Spiru Haret, urmând unul
dintre programele noastre de masterat.
Colegilor profesori le urãm un an fructuos, plin
de realizãri profesionale.

Calitatea actului instructiv-educativ
determinã atractivitatea facultãþii
Conf. univ. dr. Silvia OLARU
Decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
 Deschiderea anului de învãþãmânt
universitar, 2007-2008, la Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,
constituie un eveniment deosebit de important
atât pentru cadrele didactice, cât ºi pentru
studenþi, având în vedere rolul facultãþii în
pregãtirea viitorilor specialiºti în marketing ºi
afaceri internaþionale economice. Atingerea
standardelor de calitate, în domeniile
respective, este posibilã prin contribuþia
cadrelor didactice care prin profesionalism ºi
pasiune dau viaþã planului de învãþãmânt.
De altfel, este una din primele facultãþi care
au funcþionat în cadrul Universitãþii Spiru
Haret, oferind numai certitudini. Specializarea
marketing a fost autorizatã sã funcþioneze
conform Hotãrârii de Guvern nr. 410/
25.04.2002 ºi a fost acreditatã în anul 2004,
când s-a organizat ºi prima sesiune de examen
de licenþã. Începând cu anul universitar 20062007, a fost autorizatã sã funcþioneze ºi a doua
specializare  afaceri internaþionale.
Înscriindu-se în rândul facultãþilor economice
private care au drept misiune fundamentalã
pregãtirea de specialiºti în domeniul
marketingului, al comerþului exterior ºi al
afacerilor economice internaþionale care, în
perspectivã apropiatã ºi mai îndepãrtatã, vor
domina economia româneascã, facultatea noastrã
prezintã mari oportunitãþi în cercetarea pieþelor,
proiectarea strategiilor comerciale, distribuþia
produselor ºi serviciilor pe piaþa internã ºi externã,
negocierea contractelor economice, conjunctura
pieþelor internaþionale etc.
Relevantã pentru prestigiul Facultãþii de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
este dinamica numãrului de studenþi înscriºi în
anul I, care a evoluat astfel: dacã în primul an
de învãþãmânt am pornit cu 140 de studenþi, în
anul universitar 2006-2007 s-a ajuns la 13.812
studenþi. Astfel, se poate afirma cã, prin
numãrul mare de studenþi, Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
se înscrie printre cele mai mari facultãþi de
profil din învãþãmântul românesc.
 Aceste rezultate de excepþie au fost
posibile datoritã structurii planului de
învãþãmânt, precum ºi profesionalismului
cadrelor didactice. Planul de învãþãmânt,
caracterizat atât prin stabilitate ºi continuitate,
cât ºi prin flexibilitate ºi adaptare dinamicã
la modificãrile realitãþii economico-sociale
are o structurã ºi o alocare a fondului de timp
didactic care permit realizarea la standarde
europene a obiectivelor ºi misiunii facultãþii.
Astfel, un prim grup de discipline asigurã
pregãtirea teoreticã de bazã, fundamentalã
pentru orice economist: economie politicã,
matematici economice ºi financiare, drept
civil ºi comercial, limbi strãine. Un al doilea
grup de discipline incluse în planul de
învãþãmânt concurã la pregãtirea de
specialitate a studenþilor: introducere în
marketing, cercetãri de marketing, politici
comerciale,
conjunctura
pieþelor
internaþionale, investiþii internaþionale,
finanþe, burse ºi pieþe de capital etc.
La începutul fiecãrui an universitar
studenþii sunt informaþi de cãtre titularii de curs
asupra aspectelor specifice apãrute (noi titluri
de curs editate, alte lucrãri de prestigiu
publicate, tematica seminariilor ºi a lucrãrilor
practice, acte legislative de interes pentru
studenþi adoptate dupã editarea Ghidului,
perioade de desfãºurare a unor manifestãri
interne etc.).
Relevant este faptul cã planul de
învãþãmânt corespunde exigenþelor ºi

cerinþelor unui învãþãmânt modern; din cele
50 de discipline cuprinse în planul de
învãþãmânt al ciclului de trei ani la
specializarea Marketing 50% sunt de
specialitate ºi din cele 49 de discipline
cuprinse în planul de învãþãmânt al ciclului
de trei ani la specializarea Afaceri Economice
Internaþionale 65% sunt de specialitate, toate
disciplinele dispunând de programe analitice
corespunzãtor structurate ºi delimitate. În
plus, pentru toate disciplinele se elaboreazã
ºi se editeazã, prin editura ºi tipografia
Fundaþiei România de Mâine, cursuri, precum
ºi caiete de lucrãri aplicative, culegeri de
probleme ºi alte materiale necesare formãrii
deprinderilor ºi abilitãþilor practice ale
studenþilor. Acestea pot fi achiziþionate de
studenþii facultãþii, indiferent de forma de
învãþãmânt, cu o reducere de 30%.
 Este vorba despre promovarea tehnologiei
informaþionale actuale care a permis realizarea
unui site al Universitãþii Spiru Haret, unde este
gãzduitã pagina web a Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale. Aceasta
oferã informaþii actuale cu privire la activitatea
didacticã ºi de naturã administrativã, iar accesul
la adresele de e-mail ale cadrelor didactice
permite o comunicare directã, în timp real, între
student ºi profesor. De asemenea, studenþii
facultãþii noastre au acces, prin reþeaua Internet,
la titlurile existente în Biblioteca virtualã, ceea
ce le permite o documentare adecvatã ºi un
transfer de informaþii rapid ºi eficient, necesar
în procesul de studiu individual.
Obiectivele strategice, pe termen mediu ºi
lung, stabilite de conducerea Universitãþii Spiru
Haret se înscriu în cerinþele managementului
calitãþii în învãþãmântului universitar. Planul
de învãþãmânt are ca trãsãturã generalã
stabilitate, dar ºi flexibilitate, adaptabilitate în
concordanþã cu dinamica economico-socialã.
Acest mod de gândire este însoþit de
modernizarea bazei materiale, de asigurarea cu
cadre didactice pregãtite ºi dornice de a se
perfecþiona ºi adapta la nivelul exigenþelor de
ordin calitativ.
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale oferã studenþilor
o bazã puternicã de computere, manuale ºi
studii aplicative, legãtura dintre teorie ºi
practicã realizându-se prin studii de caz ºi
elaborarea de referate cu caracter de
cercetare.
Am avut ºi avem ca preocupare constantã
evaluarea cât mai corectã a rezultatelor la
învãþãturã. În acest scop, examenele au avut
loc prin introducerea examinãrii prin
platforma Blackboard care permite o evaluare
obiectivã ºi exigentã a cunoºtinþelor
studenþilor.
Fireºte, existenþa infrastructurii
moderne, a unui corp didactic bine pregãtit
pot asigura pregãtirea studenþilor la un nivel
ridicat în domeniile de specialitate în
mãsura în care studenþii înþeleg importanþa
studiului individual, apeleazã la ajutorul
profesorilor, participã la dialog, la
activitãþile didactice pe care le organizãm
 seminarii, consultaþii, sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice etc.
 La debutul noului an universitar
conducerea Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale ureazã cadrelor
didactice multã, multã sãnãtate, putere de
muncã, iar studenþilor mult succes ºi o cât mai
rapidã adaptare la exigenþele învãþãmântului
superior.
(Continuare în pag. 6)

8 octombrie 2007

Ai carte, ai parte!

(Urmare din pag. 5)

Un nou spirit în lumea universitarã 
armonizarea cu standardele europene
Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã

 Fiecare cadru didactic, la început de an
universitar, îºi propune obiective precise care
îi devin veritabil program de lucru pentru seria
nouã de studenþi care intrã pe porþile
universitãþii ºi facultãþii. Desigur, la loc central
se aflã noua calitate a învãþãmântului
universitar românesc, cerinþã de prim ordin,
mãiestrit pusã în paginã cu fiecare ocazie de
preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
care aduce mereu în faþa studenþilor ºi a
cadrelor didactice luminosul exemplul
activitãþii derulate de patronul spiritual al
universitãþii noastre. Spiru Haret, ca ºi
aºteptãrile în plan european. De aceea,
proiectul de maximã urgenþã rãmâne însãºi
datoria noastrã de onoare, cea de a promova
un nou spirit în lumea universitarã, de
armonizare cu cerinþele europene pe palier
universitar, ca ºi cu valoroasa noastrã tradiþie
în domeniu. În aceastã ordine de idei, proiectele
vizeazã promovarea imaginii facultãþii prin
prezenþa susþinutã a studenþilor noºtri în viaþa
culturalã a þãrii, intrând, totodatã, în casele
oamenilor prin intermediul Televiziunii
România de Mâine.
 Experienþa anilor precedenþi se constituie
într-un valoros fond în care s-a investit an de
an pentru ca astãzi sã putem trage linie, pentru

a privi înainte; diversificarea tehnicilor de
predare, îmbinarea preceptelor teoretice cu
valenþele unei practici moderne, incluzând
totalitatea mijloacelor puse la îndemâna
studenþilor pe cale electronicã, prin mijloacele
audio-video. Desigur, muzica se învaþã prin
contactul direct al discipolului cu maestrul sãu,
dar oricând este sau poate fi binevenitã orice
metodã de lãrgire a orizontului prin suma de
informaþii ce vine din cele mai variate direcþii,
pentru a se calchia celor deja sedimentate prin
ani de studiu susþinut.
 A face un învãþãmânt interactiv este
condiþia subînþeleasã în orice direcþie a
domeniului artistic, cu atât mai mult în cazul
Facultãþii de Muzicã. Schimbul de idei, de
metode de predare, de opinii privind unghiul
de abordare al unei anume problematici, þinând
efectiv de depãºirea pragurilor sau a etapelor
în asimilarea unui nou stil muzical, în redarea
sonorã a operelor reprezentative unui curent sau
unei direcþii stilistice devine ºi el subînþeles ºi
chiar necesar. Studenþii noºtri sunt învãþaþi sã
caute chiar cãile cele mai favorabile pentru a
se integra acestor cerinþe, specifice domeniului:
între altele, audiþiile comparate devin ºi ele
material de studiu.
 An rodnic, plin de succesele dorite în cele
mai ambiþioase proiecte!

În concordanþã cu exigenþele actuale ale
ºcolii, ale sportului de performanþã
Prof. univ. dr. Septimiu Florian TODEA
Decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
 Pentru cei aproape 3000 de studenþi,
masteranzi ºi cadre didactice cât numãrã azi
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret noul an universitar
începe cu satisfacþia lucrului împlinit.
În cei 17 ani de existenþã aceastã facultate
s-a dezvoltat continuu încât astãzi dispune de
toate condiþiile pentru desfãºurarea unui
învãþãmânt de calitate, performant, ajungând
cea mai mare instituþie de învãþãmânt superior
de profil din România.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret organizeazã procesul
de învãþãmânt la specializãrile specifice
domeniului: Educaþie fizicã ºi sport ºi
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  care sunt
acreditate. De asemenea, se desfãºoarã ºi
cursurile de studii de masterat la zi ºi Online.
În noul an universitar pornim cu gândul sã
realizãm performanþe profesionale, didactice
cât mai înalte, care sã contribuie la formarea
la studenþi a unei concepþii moderne, ºtiinþifice
privind pregãtirea teoreticã specificã
domeniului educaþiei fizice ºi sportului, a
acestei activitãþi corporale, motrice tot mai
prioritare într-o societate modernã, ca ºi
asigurarea unei temeinice pregãtiri practicometodice de specialitate, a viitorilor specialiºti
în educaþie fizicã, în sport ºi kinetoterapie, la
nivelul colegilor lor din þãrile UE.
Prestigiul de care se bucurã în lumea
sportului Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret, se reflectã în
realitãþile din facultatea noastrã ºi explicã
creºterea ritmicã, a fluxului anual de studenþi.
Cu fiecare an universitar, numãrul sportivilor
studenþi a crescut, iar în prezent, cursurile sunt
urmate ºi de circa 350 studenþi sportivi de
performanþã, mulþi componenþi ai loturilor
reprezentative ale României, la 18 discipline
sportive: atletism, fotbal, handbal, tenis, polo,
lupte, arte marþiale, culturism, judo, rugbi,
baschet, nataþie, ciclism, box, aerobic, volei,
tenis de masã ºi tir. De altfel ºi în acest nou an
universitar, cursurile anului I, vor fi urmate de
alþi peste 140 sportivi de performanþã.
 Rezultatele obþinute de cãtre absolvenþii
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, ºi în primul
rând, faptul cã au promovat cu succes, examenul
de licenþã, pânã în prezent, 98% dintre cei care
s-au prezentat, confirmã buna pregãtire
profesionalã a studenþilor, asiguratã de corpul
profesional al facultãþii noastre care se situeazã
în elita specialiºtilor români în acest domeniu.
Asigurarea unui colectiv de cadre didactice
de înalt prestigiu profesional constituie o
preocupare permanentã a conducerii Universitãþii
Spiru Haret ºi a Consiliului facultãþii.
Cadrele noastre didactice au o experienþã
didacticã ºi de cercetare ºtiinþificã unanim
recunoscutã: 86% dintre posturile didactice
sunt ocupate de cadre didactice cu carnet de
muncã la Universitatea Spiru Haret, iar dintre
acestea 27% sunt profesori ºi conferenþiari.
Multe cadre didactice, cu experienþã valoroasã
în ceea ce priveºte managementul sportului
universitar ºi a celui de mare performanþã, sunt
personalitãþi apreciate în acest domeniu:
antrenori emeriþi, maeºtri emeriþi ºi maeºtri ai
sportului, foºti mari sportivi componenþi ai
loturilor reprezentative ale þãrii.
Misiunea ºi obiectivele facultãþii sunt
urmãrite permanent de Consiliul facultãþii ºi
vizeazã activitatea didacticã ºi de cercetare,
facultatea pregãtind cadre cu înaltã calificare,
capabile sã rãspundã unor funcþii precum:
profesor pentru învãþãmântul de toate gradele;
antrenor sportiv specializat într-o disciplinã,
ramurã sportivã; cercetãtor, în domeniul
educaþiei fizice ºi sportului; manager al
activitãþilor ºi structurilor educaþiei fizice ºi
sportive; licenþiat în kinetoterapie.
 În concordanþã cu cererea exprimatã pe
plan naþional ºi continental privind profilul
specialiºtilor solicitaþi cu prioritate de realitãþile
actuale ale ºcolii, ale sportului de performanþã,
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ale instituþiilor de refacere ºi recuperare ºi ale
conducerii structurilor sportive româneºti ºi
strãine au fost concepute ºi planurile de
învãþãmânt. Acestea asigurã, prin desfãºurarea
unui proces de învãþãmânt modern transmiterea
cãtre studenþi, într-o manierã interdisciplinarã,
a celor mai noi cunoºtinþe teoretice ºi practicometodice, folosindu-se tehnici didactice
moderne, care duc la o pregãtire ºi competenþã
profesionalã superioarã viitorilor specialiºti în
domeniul educaþiei fizice ºi sportului. Planul
de învãþãmânt asigurã raportul optim între
disciplinele: obligatorii, opþionale ºi facultative
între prelegeri ºi aplicaþii. El este în
concordanþã cu standardele academice stabilite
de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului ºi ARACIS ºi exprimã esenþa
pedagogicã a proceselor ºi metodelor de
acþionat, cu implicaþii ºi efecte de naturã
biologicã (morfologie, biomecanie, fiziologie,
biochimie), psihologicã, pedagogicã ºi
sociologicã, organizatoricã.
Pregãtirea fundamentalã, se realizeazã, prin
studierea disciplinelor biologice ºi medicosportive, a celor psiho-pedagogice, a altor
discipline ºtiinþifice.
Pregãtirea de specialitate, este realizatã, în
principal, de numeroasele discipline ºi ramuri
sportive.
Asigurarea celor mai bune condiþii de
studiu pentru studenþi  o preocupare
permanentã a conducerii Universitãþii Spiru
Haret  se oglindeºte ºi în activitatea de zi cu
zi a facultãþii noastre. Astfel, beneficiind de tot
sprijinul Editurii ºi Tipografiei Fundaþiei
România de Mâine, s-a reuºit, pânã în prezent,
ca pentru 95% din disciplinele din Planul de
învãþãmânt la educaþie fizicã sã se asigure
cursuri tipãrite.
Activitatea de cercetare ºtiinþificã
reprezintã un obiectiv major al preocupãrii
cadrelor didactice ale facultãþii. Ea s-a
confirmat ca o componentã a misiunii
instituþiei noastre de ridicare a calitãþii
pregãtirii. Aceasta se desfãºoarã pe baza
propriilor Planuri anuale de cercetare ºi care
cuprind: teme de interes naþional, elaborate de
colective de cadre didactice ºi cercetãtori; teme
din programul EUROFIT, realizate cu sprijinul
Centrului Naþional de Cercetãri ªtiinþifice pe
Problemele Sportului ºi teme privind
optimizarea procesului de învãþãmânt,
antrenament ºi management în sport, a
activitãþilor de kinetoterapie.
Modul de organizare a facultãþii, toate
dotãrile de care dispune, îndreptãþesc afirmaþia
exprimatã unanim de cei care ne-au vizitat, cum
cã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret este cea mai dotatã
facultate privatã de profil, din þara noastrã.
 Noul an universitar înseamnã noi provocãri,
noi eforturi ºi o mai mare responsabilitate în tot
ce vor întreprinde studenþii, masteranzii ºi cadrele
didactice ale facultãþii noastre.
Beneficiind de sprijinul permanent al
conducerii Fundaþiei România de Mâine, al
Universitãþii Spiru Haret, personal al
preºedintelui ºi rectorului prof. univ. dr.
Aurelian Gh. Bondrea, Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport priveºte cu încredere spre viitor,
având toate condiþiile sã-ºi îndeplineascã
misiunea de a pregãti specialiºti cu competenþã
profesionalã sportivã, ºtiinþificã, pedagogicã,
organizatorico-managerialã, la nivelul
cerinþelor sociale ºi culturale ale societãþii
româneºti actuale ºi viitoare.
Dorim ca întreaga activitate desfãºuratã la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret sã fie încununatã de
noi performanþe ºi succese, atât în activitatea
didacticã, de cercetare, cât ºi în cea sportivã.
Dorim tuturor sãnãtate, putere de muncã,
rezultate tot mai bune în noul an universitar!

Grupaj realizat de

Adela DEAC

Un proverb din bãtrâni,actual ºi în epoca studiilor universitare on-line
PERMANENÞA SLOVEI SCRISE
Prof. univ. dr. Ioan Dodu BÃLAN
Cã nu este alta mai de folos ºi mai plãcutã zãbavã, decât cititul cãrþilor
Miron Costin
Cartea înseamnã forþã ºi valoare, putere ºi hranã, torþã a gândirii, izvor
al iubirii
Ruben Darío
Minunatã puterea cãrþii a cãrei lecturã este un eveniment în viaþa unei
inimi
Lamartine
O astfel de carte este cursul universitar.
Pentru transmiterea cunoºtinþelor cãtre studenþii de la toate formele de
învãþãmânt, Universitatea Spiru Haret dispune de mijloace tradiþionale ºi
electronice dintre cele mai performante: o editurã de prestigiu, o tipografie
ultramodernã, o revistã ºi o televiziune cu un program ºtiinþific ºi cultural
diversificat ºi bogat, prin care se predau sistematic, dupã un riguros program,
cursuri la toate disciplinele. Se predau cursuri cu mijloacele civilizaþiei Guttenberg
ºi cele ale mijloacelor electronice. O formã n-o poate înlocui pe cealaltã. Pentru o
minte logicã, între galaxia mijloacelor electronice ºi Galaxia Guttenberg nu trebuie
sã fie un raport antagonic, ci unul de complementaritate.
E salutar faptul cã în procesul de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã, profesorii
Universitãþii folosesc mijloacele cele mai eficiente pentru a pregãti noua generaþie
de specialiºti din perspectiva marilor mutaþii ºi cuceriri în domeniul pedagogiei
ºi al educaþiei permanente.
Avem în continuare nevoie de carte tipãritã, de la Abecedar la cursuri
universitare ºi tratate academice.

SÃ NE ADRESÃM
ÎN PERMANENÞÃ CÃRÞII
Conf. univ. dr. Valeriu RÂPEANU
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
Dacã amintirile din perioada ºcolii sau a universitãþii pun în luminã mai înainte
de toate lecþia profesorului, modalitãþile prin care transmitea celor din bãnci ºi din
amfiteatre ceea ce avea sã comunice, tot atât de adevãrat e faptul cã manualul,
cartea în care se cristalizau gândurile dascãlilor nu au fost niciodatã uitate. Pentru
cã ceea ce a spus profesorul ºi ceea ce a scris reprezintã un tot împlinit pe principiul
vaselor comunicante.
Cursul reprezintã o formã colectivã de a pãtrunde într-o lume nouã, necunoscutã
chiar. Cãlãuza te poartã pe drumuri care te duc departe. Nu numai odatã vrei sã te
opreºti, sã zãboveºti, sã priveºti îndelung, sã aprofundezi. Manualul reprezintã
calea individualã de a împlini toate aceste fireºti cerinþe ale minþii, prin care se
desãvârºesc necontenit cãile cunoaºterii. Acest tot pe care îl reprezintã cursul ºi

Sunt oameni care rãmân pe viaþã cu manualele din timpul ºcolii, cu care se
consultã la rãstimpuri. Aceste tipãrituri nu-s numai amintiri, ci ºi izvoare de
reîmprospãtare a cunoºtinþelor. Aºezat în faþa computerului pentru a susþine un
examen online, studentul va trebui sã rãspundã la întrebãrile formulate de profesor
pe baza cursului tipãrit. Pregãtirea temeinicã în specializarea aleasã, studiile
universitare de succes sunt asigurate prin lectura, prin studierea atentã, stãruitoare
ºi sistematicã a cursului tipãrit. Iatã de ce îndemn studenþii sã-ºi procure materialele
publicate de Editura Fundaþiei România de Mâine: cursuri universitare, manuale,
dicþionare, caiete de exerciþii, culegeri de probleme etc. O pregãtire profesionalã
temeinicã e de neconceput fãrã însuºirea cunoºtinþelor oferite de asemenea lucrãri,
la care studentul se poate adresa ori de câte ori simte nevoia. Cartea tipãritã e un
prieten discret, înþelegãtor cu puterea noastrã de asimilare!
Mari savanþi, scriitori, artiºti ºi pedagogi au apreciat de-a lungul vremurilor
rolul materialelor tipãrite pentru procesul de învãþãmânt, chiar pentru cel mai
modest ºi mai elementar dintre ele. Amintesc aici pe scriitorul, filologul, istoricul
ºi filosoful Ernst Renan, care spunea odatã cã ar da câþiva ani din viaþã, numai sã
poatã arunca o privire furiº în abecedarul pe care vor învãþa copiii peste o sutã de
ani.
Suta de ani a trecut ºi Renan, care a trãit între 1823-1892, a lãsat generaþiilor
de dascãli de astãzi sã se uite cu atenþie ºi rãspundere în Abecedar, manualul ºcolar
ºi cursul universitar.
Ne bucurã faptul cã în chipul cel mai deschis înnoirii, conducerea Universitãþii,
cadrele didactice au înþeles cã între Galaxia Guttenberg ºi Galaxia mijloacelor
electronice e un raport de complementaritate ºi nicidecum antagonic.
Am avut onoarea sã particip la Bonn, împreunã cu prof. dr. Jean Livescu, peatunci ministrul învãþãmântului, la o conferinþã la care participa ºi preºedintele
Clubului de la Roma ºi sã constat cã o poziþie asemãnãtoare aveau cei mai mulþi
dintre participanþi.
manualul nu poate sã fie rupt decât cu preþul unei cunoaºteri incomplete, a unor
goluri care se vor resimþi dureros de-a lungul carierei.
Indiferent de sistemul evaluãrii finale, cartea rãmâne elementul esenþial în
formarea profesionalã ºi intelectualã a studentului. Pentru cã întrebarea corespunde
unui context, nu poate sã fie judecatã în sine ºi nu capãtã rãspunsul just dacã nu
este cunoscut contextul, desfãºurarea logicã a cauzelor.
Aº mai vrea sã adaug ºi faptul cã în dorinþa de a veni în întâmpinarea dorinþei
studenþilor de a-ºi lãrgi orizontul cunoaºterii, de a merge direct la surse catedra de
jurnalism a iniþiat o serie editorialã intitulatã Mari jurnaliºti români în cadrul
cãreia au apãrut pânã acum trei selecþii din cele mai reprezentative texte ale celor
ce au marcat evoluþia presei noastre: B.P. Hasdeu, M. Eminescu, N. Iorga.
Cunoaºterea directã a acestor pagini constituie pentru viitorul jurnalist o îndatorire,
pentru cã astfel au prilejul realizãrii unei întâlniri directe cu cei ce au dus ziaristica
româneascã pe culmi. Se adaugã Dicþionarele de comunicare ce familiarizeazã
studentul cu formulele specifice acestei dimensiuni esenþiale a societãþii
contemporane.
În orice situaþie cartea rãmâne elementul fundamental al cunoaºterii. Ei trebuie
sã ne adresãm în permanenþã.

ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ
PRIN TELEVIZIUNEA ROMÂNIA DE MÂINE
Corneliu TOADER
Director al Departamentului Învãþãmânt-Educaþie al TvRM
În urma cu 7 ani lua fiinþã
Televiziunea România de Mâine.
Ideea înfiinþãrii sale, izvorâtã din
concepþia mentorilor Fundaþiei
omonime, þintea cãtre introducerea în
peisajul audiovizualului românesc a
unui post de televiziune dedicat în
exclusivitate servirii a trei nobile þeluri:
învãþãmânt, ºtiinþã, culturã.
Aceste obiective majore ale
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
se regãsesc ºi pe frontispiciul
UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET, care
ºi-a început activitatea în 1991.
Televiziunea România de Mâine,
gânditã, în principal, încã de la
înfiinþare drept o puternicã antenã în
folosul studenþilor Universitãþii Spiru
Haret, ºi-a asumat prin documentele
sale constitutive responsabilitatea ca o
treime din programele emise sã fie
dedicate învãþãmântului.
Aceastã preocupare s-a adâncit ºi
diversificat pe parcursul trecerii
timpului. Programele dedicate
studenþilor emise de Televiziunea
România de Mâine au cuprins
prelegeri universitare transmise în
direct ºi înregistrate, filme
documentare cu caracter educaþional,
pe specificul materiilor predate în unele
facultãþi (programe realizate în regie
proprie, dar ºi achiziþionate din afarã),
talk-show-uri ºi interviuri cu profesori
ai Universitãþii Spiru Haret, care sunt
personalitãþi ale vieþii culturale ºi
ºtiinþifice din România, precum ºi cu
visiting professors ºi profesori-asociaþi,

provenind de la mari universitãþi ale
lumii ºi care au predat în faþa
studenþilor noºtri.
Nu au lipsit din programele
educaþionale ale Televiziunii România
de Mâine emisiunile cu cei mai buni
dintre studenþii noºtri care au fost
selecþionaþi, pe baza rezultatelor lor
deosebite la Universitatea Spiru Haret,
sã participe la stagii de pregãtire ºi
burse oferite de universitãþi de prestigiu
din Europa ºi nu numai.
Televiziunea România de Mâine
transmite 24 de ore pe zi, ºapte zile din
ºapte prin satelit, atât în România, cât
ºi în aria de cuprindere mediaticã a
continentului european. Segmentul de
o treime din programe pe care îl
menþionam la începutul prezentãrii
noastre cuprinde opt ore zilnic, în zilele
lucrãtoare ºi câte doua ore în week-end,
consultaþii acordate de profesorii
universitãþii studenþilor noºtri înscriºi
la 30 de facultãþi cu 50 de specializãri
ºi peste 60 de programe de masterat.
Ele se adaugã, nuanþându-le,
explicaþiilor oferite de profesori
studenþilor prin Internet, atât pe siteurile facultãþilor, cât ºi pe forumuri.
Acest flux continuu de informaþii cu
caracter biunivoc se desfãºoarã în
fiecare an universitar de la 1 octombrie
la 30 iunie, nescãzând în intensitate, ba
dimpotrivã, sporind ºi diversificânduse, atât în perioadele premergãtoare
sesiunilor de examene ºi de
reexaminare, cât ºi pe parcursul
acestora.

Din cei peste 200.000 de studenþi
cuprinºi în formele de învãþãmânt de
zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã la
universitatea noastrã, aproximativ
jumãtate sunt înscriºi la aceastã ultimã
formã de învãþãmânt.
Supranumit
învãþãmântul
viitorului, asumat deja drept
învãþãmânt al secolului al XXI-lea,
Învãþãmântul la Distanþã beneficiazã la
Spiru Haret de sprijinul televiziunii,
universitatea noastrã fiind printre foarte
puþinele din lume care posedã, în dotare
proprie, un astfel de mijloc ultramodern
de comunicare.
În anul de învãþãmânt 2007-2008
grila Televiziunii România de Mâine
continuã sã aloce spaþii generoase
programelor cu profil universitar. Va
spori însã legãtura menþionatã mai sus
dintre magiºtri ºi învãþãcei. Plasarea tot
mai pregnantã a studentului în centrul
preocupãrilor educative implicã
necesitatea cãutãrii de noi modalitãþi
pentru facilitarea învãþãrii, în condiþiile
unei vieþi sociale tot mai acaparante ºi
a unui buget de timp tot mai limitat.
Acest fenomen este perceput cu o
acuitate sporitã mai ales de studenþii
universitãþii noastre care au ales
Învãþãmântul la Distanþã drept forma
de upgradare a palierului lor
profesional.
Provocãrile începutului de mileniu
sunt pentru cei de la ID destul de dure,
fiind legate atât de necesitatea pãstrãrii
locului de muncã (ºi deci de garantarea
unor venituri stabile), de avatarurile
delocalizãrii chiar ºi temporare (tot mai
costisitoare pentru un student), cât ºi
de imperativele comunitare de pe piaþa
europeanã a muncii, unde tot mai

prioritar la angajare este studentul cu
studii superioare.
Acestor deziderate Televiziunea
România de Mâine ºi-a propus sã le
gãseascã soluþii ºi prin noua formulã
a ,,Consultaþiilor 2007-2008. Sursa
principalã a acestor emisiuni va fi
constituitã de problemele, precizãrile
tematice ºi bibliografice, cerinþele de
soluþionare practicã din caietele de
exerciþii pe care studenþii (ºi între
aceºtia cu precãdere cei de la
Învãþãmântul la Distanþã), le abordeazã
pe chat atât cu profesorii titulari de
curs, cu conducãtorii de seminar, cât
ºi cu proprii lor colegi.
Începând cu acest an universitar,
,,Teleamfiteatrul de la Televiziunea
România de Mâine îºi propune sã
catalizeze obþinerea rãspunsurilor ºi
explicaþiilor pe traseul profesoristudenþi. Spaþiile de emisie vor putea
astfel sã fie puse la dispoziþie pentru
rezolvarea operativã ºi gãsirea de soluþii
pentru cei aflaþi în impas în înþelegerea
unor noþiuni, teorii, proceduri sau
mijloace de aplicare practicã, aferente
procesului de învãþãmânt de la
Universitatea Spiru Haret.
Se doreºte astfel sporirea calitãþii
rezultatelor prin implicarea mai
eficientã a dimensiunii mediatice a
învãþãrii, domeniu în care Universitatea
Spiru Haret se situeazã între cele mai
avansate aºezãminte academice de pe
continentul european, ºi nu numai.
ªi noi, cei care prin intermediul
mass-media
contribuim
la
implementarea învãþãmântului la
distanþã urãm acum, la început de an
universitar, tuturor studenþilor noºtri
mult succes pe drumul performanþei.

8 octombrie 2007
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Televiziunea România de Mâine
Nicolae Dan FRUNTELATÃ

Director general
al Televiziunii
România de Mâine

Televiziunea România de
Mâine  TvRM  unicat în
mass-media din România. Un post
naþional, universitar ºi cultural
într-o þarã care a dezvoltat, pânã la
exces, reþeta televiziunii comerciale,
care pare sigurã pentru audienþa de
moment, înscriind televizorul în
rândul bunurilor de consum comod,
împins spre lene, o graniþã tulbure
a subculturii.
În opoziþie cu toate acestea,
TvRM propune programe în care
cultura, divertismentul de calitate,
muzica popularã ºi cea uºoarã,
promovate de interpreþi din linia
întâi, sunt la ele acasã. Filme
româneºti ºi strãine, seriale
sensibile, ecranizãri ale unor opere
literare de valoare, emisiuni sociale
puse în slujba cetãþeanului, nu a unor
interese politice de conjuncturã.

Mari autoritãþi ale lumii medicale
dialogheazã cu telespectatorii,
informându-i asupra ultimelor noutãþi
ºi dând sfaturi practice.
Ambasadori din toate þãrile U.E.,
aflaþi la post în România, încearcã sã
explice unui popor, încã într-un soi de
derutã, lecþia asprã a integrãrii
europene.
ªi, poate, mai presus de orice,
TvRM se adreseazã tinerilor, elevilor
ºi studenþilor, prin emisiunile unui
Teleamfiteatru unde profesori
prestigioºi apeleazã la mintea ºi
sufletul unor oameni care înþeleg cã
ºtiinþa, cultura sunt singurele arme
adevãrate în bãtãlia pentru viitor.
TvRM, Universitatea Spiru Haret,
Fundaþia România de Mâine sunt
legate într-o entitate deschisã spre cãile
cele mari ale conºtiinþei româneºti:
educaþie, culturã, ºtiinþã.
TvRM  prezenþã necesarã în orice
casã, un prieten sigur al studenþilor, al
oamenilor de orice vârstã.
Fii alãturi de noi!
Priveºte spre viitor!

Adresa: ªoseaua Berceni nr. 24
Telefon: 021/334.53.24;
Fax: 021/334.49.50
Postul nostru poate fi accesat,
pe reþelele de cablu ºi sistemele
de televiziune digitalã prin satelit
MaxTV ºi Dolce TV,
precum ºi pe Internet:
www.spiruharet.ro; www.tvrm.ro
Satelit:AMOSI 40W
Frecvenþa: 11442,7 Mhz
polarizare orizontalã
SR: 4165000 bps
DR: 5117470 sps
FEC: 2/3
Video PID: 33
Audio PID: 34

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
8 octombrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:30
07:58
08:00
09:50
10:00
10:10
11:58
12:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
03:30
04:00
05:30

Arta documentarului (r)
Un rãspuns pentru fiecare (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Muzicoteca pentru toþi (r)
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Film artistic românesc: Doctorul Poenaru (r)
Universul cuvintelor. Emisiune de Stela Cristea
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 79)
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Dialog, ºtiinþã, religie. Emisiune de Carmen Fulger
Tinere talente: Retrospectiva Festivalului
George Enescu, 2007. Emisiune de Mihai Darie
Comentariul zilei.
Cafe concert
TVRM-edicina (r)
Apel telefonic (r)
Academica  Economia (r)
Dialog, ºtiinþã, religie (r)
A fi haretist (r)
Idei în dialog (r)
Compania de turism (r)

MARÞI
9 octombrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:10
07:20
07:58
08:00
09:50
10:00
10:10
11:58
12:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
04:30
05:30

Deschide cartea! (r)
Un rãspuns pentru fiecare (r)
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Comentariul zilei (r)
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Film artistic: Mãnuºa sfântului Elzear  Filipine (r)
Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 80)
Special TVRM  emisiune folcloricã.
Realizator Dumitru Cucu
Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
Bucureºti, Bucureºti. Emisiune de Ciprian Vasilescu
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Viziuni interpretative: Retrospectiva Festivalului
George Enescu, 2007. Emisiune de Mihai Darie
TVRM-edicina (r)
Special TVRM (r)
Academica  Istoria care doare (r)
Bucureºti, Bucureºti (r)
Caravana Universitãþii Spiru Haret (r)
Ani de liceu (r)
Teatru ºcolar (r)

MIERCURI
10 octombrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
10:10
12:00
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00

21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Studenþi la rampã (r)
Teatru ºcolar (r)
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
TVRM la sugestia dvs. Emisiune de Ion Bucheru
ºi Victoriþa Drugea
Un rãspuns pentru fiecare. Emisiune de Simona ªerban
Top sport. Emisiune de Cristina Matei
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 81)
Întâlnire cu folclorul: Cântece în cetatea Transilvaniei
cu Nicoleta Vasile, Marian Mihai, Violeta Toma,
Nicolae Dulgheru, Luminiþa Bãlãºescu, Florin Tudorache,
ªtefan Vlad, Alexandra Ion Ionela Plavie, Maria Loga,
Ioan Berci. Emisiune de Theodora Popescu
Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
TVRM-edicina (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
Casã dulce româneascã (r)
TVRM la sugestia dvs (r)
Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI
11 octombrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
10:10
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00

Deutsche Welle (r)
Sportul în lume (r)
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Muzicoteca TVRM. Emisiune de Raluca Neagu
Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
Un rãspuns pentru fiecare. Emisiune de Simona ªerban
Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 82)
Special TVRM  emisiune de folclor.
Realizator Dumitru Cucu
Academica  Cãrþi ºi probleme.
Emisiune de Mihai Ungheanu
Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Soliºti, dirijori, orchestre: Uverturi celebre.
Emisiune de Mihai Darie
TVRM-edicina (r)
Special TVRM (r)

02:00
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30

Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
Gazonul fierbinte (r)
Muzicoteca TVRM (r)
Arta documentarului (r)
Mioriþa (r)
D-ale carnavalului (r)

VINERI
12 octombrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
10:10
12:00
12:30
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
04:30
05:00

Deutsche Welle (r)
Top sport (r)
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Muzicoteca pentru copii. Emisiune de Dumitru Cucu
UE cu ochii deschiºi. Emisiune de Ion Diaconu
Studenþi la rampã. Emisiune de Dumitru Cucu
Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 83)
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica  Ateneul artelor. Realizator Mircea Micu
Mondogala. Emisiune de Daniel Paraschiv
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
Apel telefonic (r)
Academica - Ateneul artelor (r)
Mondogala (r)
UE cu ochii deschiºi (r)
Universul cuvintelor (r)
Profil spiritual (r)
Muzicoteca pentru copii (r)

SÂMBÃTÃ
13 octombrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
08:10
08:30
09:30
10:00
11:50

Fax:
444.20.91

06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:10
09:00
10:00
12:00
12:30
13:00

17:30
19:30
20:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:30
03:30
04:30
05:30

A fi student haretist (r)
Universul cuvintelor. Emisiune de Stela Cristea (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
Autopromo
Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
Grãdiniþa fermecatã. Emisiune de Carmen Fulger
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
D-ale carnavalului. Emisiune de Viorel Popescu
Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
Petrecerea româneascã. Emisiune de Georgel Nucã
ºi Florin Racoci
Arta de a trãi. Emisiune de Viorel Popescu
Preþul succesului. Emisiune de Valentina Herþa.
Prezintã Fuego
Telemagia  emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
A fi student haretist. Emisiune de Mugur Popovici
Film artistic: Fãcuþi unul pentru celãlalt (SUA, 1939)
Recurs la metaforã.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
Oameni ºi locuri la porþile dorului.
Emisiune de Gina ªtefan
Film serial poliþist: Booker  SUA (ep. 4)
Preþul succesului (r)
Telemagia (r)
Oameni ºi locuri la porþile dorului (r)
Viaþa ca un spectacol (r)
Recurs la metaforã (r)

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE,

naþionalã

Telefon:
444.20.85

DUMINICÃ
14 octombrie 2007

15:00
16:00

Caravana Universitãþii Spiru Haret (r)
Performeri în arenã (r)
Breviar Universitatea Spiru Haret
Promo
Comentariul zilei (r)
Autopromo
Caravana Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Mugur Popovici
Ani de liceu. Emisiune de Bianca Vãcariu
Teatru ºcolar. Emisiune de Dumitru Cucu
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo

Opinia

12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Pintilie
12:57 Promo
13:00 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:58 Promo
14:30 Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Anastase
15:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
16:30 Compania de turism - emisiunea care te ajutã sã ai parte
de vacanþa mult visatã. Emisiune de Bianca Vãcariu
17:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:30 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
18:30 Astã searã filmãm în familie.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Film artistic românesc: Falansterul (1979)
Regia Savel Stiopul. În rolurile principale: Adrian Pintea,
George Mihãiþã, Liviu Ciulei
21:30 Un actor ºi rolurile sale: George Constantin (II)
Emisiune de Ion Bucheru
22:00 Cântã-mi lãutare! Emisiune de muzicã veche românescã.
Realizatori Cornelia Catanga ºi ªtefan Pãdureanu
23:00 Film serial poliþist: Booker  SUA (ep. 3)
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Astã searã filmãm în familie (r)
03:00 Scena ca istorie (r)
04:00 Cântã-mi lãutare! (r)
05:00 Cinepanorama (r)
05:30 Un actor ºi rolurile sale (r)
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Frumuseþea unui spectacol de zile mari
a marcat începutul noului an universitar
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Imagini de la concertul desfãºurat pe scena amfiteatrului studio

Ambianþã entuziastã
în Aula Magna
Într-o ambianþã sãrbãtoreascã,
dãtãtoare de încredere ºi speranþã,
a avut loc, în modernul amfiteatru
Aula Magna, în ziua de 1
octombrie 2007, tradiþionala
ceremonie de deschidere a noului
an universitar.
Festivitatea a demonstrat, prin
întreaga ei desfãºurare, amploarea
dezvoltãrii Universitãþii Spiru
Haret în cei 16 ani de la înfiinþare,
infrastructura modernã de care
beneficiazã studenþii, vocaþia ei
plurivalentã, care a propulsat-o în
grupul celor mai puternice
universitãþi din Europa.
Au participat membri ai
Senatului universitar, numeroase
cadre didactice ºi peste 700 de
studenþi ºi masteranzi.
Dupã intonarea Imnului de
Stat al României ºi a Imnului
Gaudeamus igitur, participanþii
au fost invitaþi sã urmãreascã
filmul documentar intitulat A fi
student haretist, realizat de
Televiziunea România de Mâine,
post naþional universitar ºi
cultural, care a împlinit 6 ani de
la înfiinþare ºi care a oferit
imagini relevante, impresionante
din viaþa ºi activitatea
studenþeascã.
Cuvântul rostit de prof. univ.
dr. Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele
ºi
rectorul
Universitãþii Spiru Haret a fost
urmãrit cu atenþie ºi marcat de
repetate aplauze ale studenþilor ºi
profesorilor.
Au luat apoi cuvântul
studentele Cãtãlina Gomoescu,
anul I la Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene
ºi Denis Adiaconiþei, studentã în
anul III la Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism.
Ceremonia din Aula Magna a
fost întregitã de un spectacol

artistic realizat prin contribuþia celor
mai talentaþi studenþi de la
Facultatea de Muzicã ºi Facultatea
de Teatru ºi a unor colaboratori
permanenþi ai postului de
televiziune.
Pentru început, participanþii la
festivitate au avut bucuria sã asculte
Corul Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, dirijat de
lector univ. dr. Adriana Drãgan ºi
lector univ. dr. Ovidiu Drãgan, care
a interpretat piesele Sârba pe loc

Luni,
1 octombrie
2007
de Gheorghe Danga ºi But that was
yesterday de Ed. Roberson. La
pian, Tatiana Mocanu, studentã în
anul III la Facultatea de Muzicã.
A urmat apoi un moment muzical
deosebit oferit de pianista Ilinca
Dumitrescu, nume de referinþã în
universul concertistic românesc ºi
mondial, coordonatoarea compartimentului muzical al TvRM,
care a prezentat piesele Arabesca
op. 18 de Robert Schumann ºi
Polichinelle de Heitor VillaLobos în virtuoasa sa interpretare.
Au urcat pe scenã cei mai tineri
reprezentanþi ai generaþiilor
viitoare, Corul de copii Sunetul
Muzicii, condus de Cristina
Manoliu Sãvulescu, studentã în
anul IV la Facultatea de Muzicã,
formaþie care a devenit o prezenþã
constantã în programele TvRM.
Coregrafia  Oana Bartha.

Momentul folcloric a fost
deschis de Elisabeta Turcu,
masterand la Facultatea de
Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret care a interpretat cântecele
Dragostea ºi tinereþea ºi
Dragostea de-o varã. Cãtãlin
Maximiuc, licenþiat ºi masterand
al Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret a
interpretat apoi piesele Io-s ficior
bucovinean ºi Zii scripcare, zii
cu drag, protagonista cântecului
oltenesc fiind Ionela Prodan, care
a interpretat cântecele Mã dusei
sã trec la Olt ºi Asearã vântul
bãtea. Momentul folcloric a fost
încheiat de mesagerul cântecului
ardelenesc, minunatul interpret
Gheorghe Turda, care a prezentat
îndrãgitele cântece Dupã pui de
moroºan ºi Noi suntem
români.
Spectacolul a continuat cu un
moment coregrafic prezentat de
formaþia de dans modern a
Universitãþii Spiru Haret. Coregraf:
Florin Mareº.
În deschiderea momentului
muzicii uºoare, studenta Mihaela
Marinache de la Facultatea de
Muzicã, binecunoscuta Miki, a
interpretat în ritmurile vii ºi în
acordurile tinereºti ale muzicii
uºoare douã melodii, fiind apoi
urmatã de Dinu Maxer, de
formaþie medic, care a brevetat un
tratament special pentru buna
dispoziþie tinereascã, prezentând
douã cântece: Me and you ºi
Aº vrea.
La finalul festivitãþii, care a
fost transmisã în direct de
Televiziunea România de Mâine,
prezentatã cu o cuceritoare
eleganþã de Bianca Vãcariu ºi
Robert Tache a fost interpretat
Imnul Universitãþii Spiru Haret.

