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Cunoscând ºi respectând legile þãrii,
nu putem înþelege ºi nici accepta
o legalitate arbitrar definitã ºi abuziv impusã
Universitatea Spiru Haret, prin toate activitãþile ei, este legalã. La Universitatea Spiru
Haret nu existã nicio nelegalitate, mai mult decât atât, am exprimat ºi exprim în continuare
indignare pentru calomniile aduse Universitãþii Spiru Haret, absolvenþilor ºi studenþilor noºtri.
Doamna ministru a afirmat cã 100.000 de diplome sunt nelegale.
Am dorit sã-i anunþ pe absolvenþi ºi i-am anunþat cã toate diplomele sunt legale. Celelalte
universitãþi, unele dintre ele, sau rectorii lor, manifestã tãcere deoarece concurenþa rãmâne
concurenþã. De fapt, universitatea noastrã reprezintã învãþãmântul privat din România. Unul
din trei studenþi din România se pregãteºte ºi învaþã la Universitatea Spiru Haret.
Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Gh. BONDREA
Sâmbãtã, 1 august 2009, a avut loc ºedinþa extraordinarã a Senatului Universitãþii, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Discutarea ºi aprobarea poziþiei Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi a propunerilor de soluþii cu privire la
problemele aflate pe agenda discuþiilor cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii din data de 3 august 2009
2. Discutarea ºi aprobarea Scrisorii deschise a Senatului Universitãþii Spiru Haret adresatã domnului Traian
Bãsescu, Preºedintele României, domnului Mircea Geoanã, Preºedintele Senatului României, doamnei Roberta
Anastase, Preºedintele Camerei Deputaþilor ºi domnului Emil Boc, Prim Ministru al Guvernului României.
În cadrul ºedinþei, ºi-au exprimat punctele de vedere: prof.univ.dr. Aurelian Gh. BONDREA, prof.univ.dr.
Ioan CONDOR, prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC, prof.univ.dr. Gheorghe UGLEAN, conf.univ.dr. Ion CORBU,
prof.univ.dr. Ion TUDOSESCU, prof.univ.dr. Constantin MECU, conf.univ.dr. Diana VASILE, prof.univ.dr.
Virgil CONSTANTINESCU, prof.univ.dr. Elena DOVAL, prof.univ.dr. Ion LUNGU, prof.univ.dr. Ion
PETRESCU, prof.univ.dr.doc. Grigore POSEA, prof.univ.dr.doc. Ioan POP DE POPA, Nicolae Dan
FRUNTELATÃ, prof.univ.dr.doc. Iulian MINCU.

Universitatea noastrã
este cu mulþi ani
înaintea altora

Cadre didactice deosebite,
profesioniºti în domeniu

Prof.univ.dr. Ioan GÂF DEAC

Noi, profesorii de la Universitatea Spiru Haret ne considerãm jigniþi
prin atitudinile care s-au manifestat atât faþã de universitate ca atare, cât ºi
faþã de cadrele didactice, pentru cã toþi absolvenþii noºtri sunt rodul muncii
noastre. Deci, în mãsura în care se contestã la un numãr atât de mare
diplomele pe care le-au obþinut, se contestã însãºi calitatea noastrã, a
cadrelor didactice. Realitatea este cã avem printre noi cadre deosebite,
profesioniºti în domeniu, atât în domeniul teoriei, cât ºi în domeniul
practicii. Ca atare, sigur cã am apreciat ieºirea la conferinþa de presã a
conducerii noastre care, foarte corect, a combãtut atitudinea faþã de
universitate ºi de cadrele didactice. Sunt aici de zece ani ºi nu am predat la
altã universitate, pentru cã aici am putut sã-mi desfãºor activitatea corect.
Sunt de acord cu atitudinea pe care trebuie s-o luãm la nivelul cel mai
înalt, deci la conducerea þãrii, la toate organele acestea de care depinde,
sigur, soarta noastrã, a universitãþii. Consider cã funcþionãm în mod legal,
pe temeiurile care s-au dezvoltat în toate actele noastre, în toate cuvântãrile
care s-au prezentat, în toate conferinþele. De altfel, am participat ºi la
discuþia cu redactorii care au vizitat ºi au apreciat Blackboard-ul, au apreciat
sistemul nostru de învãþãmânt ºi chiar au fost miraþi de stadiul la care s-a
ajuns. În ce priveºte propunerile care se fac, eu personal le susþin.

Ceea ce a fãcut Universitatea Spiru Haret ºi face în
peisajul românesc, european ºi sigur, pot spune chiar global,
nu este la îndemâna altor universitãþi. Ca atare, s-a putut
observa teribilul amestec de dezinformare care s-a vehiculat
în societatea româneascã, începând de la afirmaþia deschisã
a unor oficiali ministeriali cum cã existã la Universitatea
Spiru Haret specializãri neautorizate. În esenþã deci, clar ºi
absolut vizibil, cu Monitorul Oficial, cu numãrul hotãrârii
de Guvern, cu autorizare ºi acreditare, nu existã nicio
specializare care sã nu fie autorizatã sau acreditatã.
Universitatea însãºi este înfiinþatã ºi acreditatã prin lege.
Ca atare, cadrul legal de funcþionare a universitãþii este
absolut vizibil. De ce se pune problema legalitãþii, când de
fapt cadrul legal existã? Pe de altã parte, s-au vehiculat niºte
chestiuni absolut aberante, nãucitoare. ªi putem relua de
exemplu textual ceea ce s-a spus: cum cã centrele de
învãþãmânt la distanþã dau diplome studenþilor. Este o
dezinformare care poate fi pusã la antologia dezinformãrilor.
Acest lucru apare pe neînþelegerea mecanismului, a
sistemului, a felului cum se deruleazã învãþarea, în ultimã
instanþã,. este o calomnie. Sau acea problemã în legãturã cu
100.000 de diplome, nici nu ºtim dacã sunt o sutã sau câte
sunt. Deci sunt niºte probleme sistematice de dezinformare
ºi de ceea ce înseamnã destabilizarea acestui sistem. În
esenþã, ce se întâmplã? În esenþã, universitatea noastrã este
cu mulþi ani înaintea altora. Vã spun cã peste cinci ani o sã
râdem faþã de ceea ce s-a întâmplat astãzi, fiindcã toatã lumea
se va ralia ºi altfel va fi.
Nu se poate face abstracþie de tehnologiile
informaþionale, noi nu putem sã le lãsãm deoparte, pentru
cã aºa ceva se întâmplã în lume. Pe de altã parte, a fost
democratizat accesul studentului sãrac din România la
universitate. De ce nicio universitate nu presteazã un astfel
de mecanism: coborârea în reþea, ducerea resursei de
învãþare la el, în zonã, la aceste centre, la aceste platforme
de pregãtire, de evaluare. Faptul cã studentul ID nu trebuie
sã se urce în tren, sã se învoiascã de la serviciu, sã vinã la
sediul universitãþii; cã s-a creat, cu ajutorul unui efort
financiar ºi a unei infrastructuri speciale, aceastã
posibilitate a fãcut atractivã prezenþa studenþilor la
Universitatea Spiru Haret. Apoi faptul cã existã
obiectivitatea examinãrii, faptul cã nu existã, s-o spunem
direct, corupþie în privinþa examenelor. Nu poate modifica
nimeni niciun fel de notã. Mai mult, faptul cã taxele sunt
reduse. Existã o presiune extraordinarã din jurul nostru,
din mediul universitar ca Universitatea Spiru Haret sã
mãreascã taxele, sã introducã fel de fel de alte taxe.
Universitatea este socialã.

Prof.univ.dr. Ion CONDOR

Fenomenul
Universitatea Spiru Haret
Conf.univ.dr. Ion CORBU
Suntem membri ai Uniunii Europene, ºi ar trebui expusã organismelor
internaþionale, în principal cele europene, situaþia fãrã precedent într-un stat
de drept, cu privire la un atac concertat al autoritãþilor de toate naturile, inclusiv
de naturã politicã, întrucât, din punctul meu de vedere, aceste persoane, cãrora
le-a fost adresatã, ºi-au expus poziþia ºi, dupã pãrerea mea, este o poziþie
politizatã gregarizatã. De aceea, aº propune Senatului sã extindem aceastã
scrisoare cãtre organisme europene ºi cãtre alte organisme internaþionale. Din
pãcate, existã o diferenþã teribilã între nivelul de înþelegere a marii mase a
populaþiei române ºi fenomenul Universitatea Spiru Haret, adicã nivelul acesta
tehnologic care ne separã de nivelul de înþelegere al marii mase. ªi când spun
asta, am vãzut cã persoane din mari instituþii, ºi chiar autorizate, au putut sã
punã întrebãri de forma urmãtoare: pãi, cum e posibil sã examineze un profesor
9000 de studenþi? În acel moment, pentru mine acea persoanã s-a discreditat,
cum poþi sã pui o asemenea întrebare. Fondul problemei este urmãtorul:
acceptãm ideea cã poþi examina un student cu un calculator? Evident, numai
cineva care este din secolul XVIII poate sã spunã: nu. Or, dacã acceptãm ideea
cã un singur student poate fi examinat cu un calculator, diferenþa logicã ne
duce cã pot fi examinaþi oricâþi. Semnãtura noastrã nu trebuie decât sã certifice
raportul juridic care se creeazã între universitate ºi studentul examinat, adicã
sã valideze cã examenul a fost fãcut de un calculator dupã o procedurã pe care
eu am impus-o, conform unor reguli, pe care le-am impus. Atâta tot. Însã, aici,
tehnologia luând un asemenea avans, cred cã ar trebui fãcut un loby legislativ,
astfel încât sã se modifice acea prescripþie prin care fiecare notã sã fie semnatã
individual, pot fi semnate pachete de note, suntem în epoca informaþiei,
tehnologia a luat-o cu mult înainte.
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Cadrele didactice
ale Universitãþii Spiru Haret,
prin Senatul universitar, resping ºi desfid
campania fãrã precedent ºi fãrã temei legal,
orchestratã de înalte oficialitãþi din ministerul
de resort, de denigrare ºi destabilizare a celei
mai mari instituþii de învãþãmânt superior
particular din România
Senatul Universitãþii Spiru Haret a hotãrât, în unanimitate, în ºedinþa extraordinarã din
1 august 2009, sã adreseze o Scrisoare deschisã Excelenþei Sale, domnului Traian Bãsescu,
Preºedintele României, Excelenþei Sale, domnului Mircea Geoanã, Preºedintele Senatului
României, Excelenþei Sale, doamnei Roberta Anastase, Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Excelenþei Sale, domnului Emil Boc, Prim Ministru al Guvernului României

SCRISOARE DESCHISÃ
În ultima perioadã, Universitatea Spiru
Haret  înfiinþatã ºi acreditatã prin Legea
nr. 443 din 5 iulie 2002, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 491 din 9 iulie 2002 
ca instituþie de învãþãmânt superior,
persoanã juridicã de drept privat ºi de
utilitate publicã, parte a sistemului naþional
de învãþãmânt, a fost þinta unor grave
acuzaþii de nelegalitate, din partea doamnei
Ecaterina Andronescu, ministrul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii, ºi a unui linºaj
mediatic fãrã precedent.
Doamna ministru Andronescu a
ameninþat Universitatea Spiru Haret cu
desfiinþarea, acuzând-o de ilegalitãþi, fãrã a
prezenta, însã, nicio probã. Lucrul cel mai
grav, prezentat de doamna ministru, se
referã la faptul cã Universitatea Spiru Haret
a eliberat 100.000 de diplome nelegale,
calomniind, în mod nepermis, atât
Universitatea, cât ºi pe absolvenþii sãi,
aducând prejudicii incalculabile, morale,
materiale ºi de imagine, instituþiei,
absolvenþilor ºi studenþilor acesteia.
Controlul declanºat de doamna ministru
la Universitatea Spiru Haret, în perioada de
vacanþã a cadrelor didactice ºi a studenþilor,
nu a fost decât o modalitate de a justifica
acuzaþiile inventate aduse instituþiei,
cãutându-se, cu orice preþ, descoperirea unor
nelegalitãþi. De fapt, în toate problemele,
doamna ministru s-a antepronunþat, înainte
de efectuarea controlului.
Subliniem cã Universitatea Spiru Haret
a hotãrât, încã din luna ianuarie 2008, sã se

adreseze unei agenþii internaþionale de
evaluare externã a calitãþii procesului de
învãþãmânt, pentru evaluarea sa
instituþionalã. Asociaþia Universitãþilor
Europene (EUA), prin Programul de
Evaluare Instituþionalã, a început acest
proces din toamna anului 2008. La
intervenþia doamnei ministru ºi a Agenþiei
Române de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior (ARACIS), procesul
de evaluare a fost suspendat, de cãtre EUA,
pânã la 31 octombrie 2009.
Participarea doamnei ministru Ecaterina
Andronescu, în repetate rânduri, în cadrul
emisiunilor organizate/gãzduite de massmedia din România, precum ºi interviurile
acordate ºi mesajele postate pe site-ul
ministerului de resort constituie tot atâtea
motive de îngrijorare faþã de atitudinea
echidistantã, neangajatã, strict tehnicã, pe
care trebuie sã o aibã un ministru, membru
al Guvernului României, în situaþia de faþã.
Într-o societate democraticã în care
subiectele de drept, fãrã deosebire, se bucurã
de toate garanþiile legale, inclusiv de
prezumþia de legalitate ºi de nevinovãþie,
tratamentul aplicat Universitãþii Spiru Haret
nu poate fi acceptat. România, ca stat de
drept, trebuie sã respecte legea - lato sensu,
asigurând, oricãrui subiect de drept, deplina
ºi egala folosinþã a tuturor drepturilor sale.
Vã sunt cunoscute, fãrã îndoialã,
exigenþele în materie de protecþie a
drepturilor fundamentale ale subiectelor de
drept, atât cele comunitare, cât ºi cele ale

Consiliului Europei. Jurisprudenþa Curþii
Europene a Drepturilor Omului este
neechivocã. Ea nu îngãduie abateri/
încãlcãri/abuzuri de genul celor a cãror þintã
este, în prezent, Universitatea Spiru Haret.
Senatul Universitãþii Spiru Haret face
un apel cãtre autoritãþi pentru a lua mãsuri
urgente în vederea elaborãrii, dezbaterii ºi
aprobãrii unui pachet legislativ coerent în
domeniul educaþiei. Este o condiþie imperios
necesarã unui proces de învãþãmânt care
trebuie sã se desfãºoare într-un cadru
coerent, stabil, lipsit de ambiguitãþi.
Totodatã, facem un apel cãtre toate
formaþiunile politice pentru a nu transforma
tema educaþiei ºi soarta a zeci de mii de
studenþi ºi absolvenþi într-o temã de
campanie electoralã. Este în detrimentul
procesului educaþional transformarea
mediului universitar într-un teren în care se
confruntã partide, într-o cursã furibundã
pentru capital de imagine ºi voturi.
Statul are, cu prisosinþã, obligaþia de a
interveni prompt ºi eficient, iar aceastã
intervenþie se realizeazã prin instanþele
competente, care, ne îngãduim sã credem,
vor reinstaura domnia dreptului.
Reafirmãm încrederea pe care o avem
în autoritãþile statului ºi în procedurile legale
în derulare.

Cu cea mai înaltã consideraþie,
Senatul Universitãþii Spiru Haret

Poziþia Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi propuneri
de soluþii cu privire la problemele aflate pe agenda
discuþiilor cu ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii,
din data de 3 august 2009
Senatul Universitãþii Spiru Haret, luând act de conþinutul
discuþiilor purtate, la sediul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii, între ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, doamna
Ecaterina Andronescu, ºi membri ai Biroului executiv al
Universitãþii Spiru Haret, în data de 29 iulie 2009, precum ºi de
cerinþa acestui minister de a prezenta propriul plan pentru a
rezolva intrarea în legalitate a Universitãþii Spiru Haret, în urma
dezbaterilor desfãºurate în ºedinþa extraordinarã din data de
1 august 2009, a aprobat urmãtoarele:
1. Lipsa de claritate ºi de coerenþã a actelor normative din
domeniul învãþãmântului  legi, Ordonanþe de Guvern, Ordonanþe
de Urgenþã ale Guvernului, Hotãrâri de Guvern, ordine ale
miniºtrilor de resort etc.  a fãcut posibilã interpretarea ºi aplicarea
neunitarã a dispoziþiilor legale. Ca urmare, se impune elaborarea,
dezbaterea ºi aprobarea, cât mai rapidã, a unui pachet de legi pentru
educaþie, care sã conducã la stabilitate, claritate ºi coerenþã în
sistem. Menþionãm, încã o datã, cã Senatul Universitãþii considerã
cã cel mai important lucru este ca legea sã fie respectatã, iar
Universitatea Spiru Haret a respectat-o ºi o respectã în spiritul ºi
litera ei.
2. În prezent, pe rolul instanþelor de judecatã se aflã litigii în
curs de soluþionare între Universitatea Spiru Haret ºi Guvernul
României, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi Agenþia
Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior. Doar
instanþelor de judecatã le revine rolul sã facã dreptate, între pãrþile
care nu ajung, pe cale amiabilã, la consens.
Este absolut necesar ca factorii cu funcþii decizionale în statul
român sã se abþinã ºi sã nu încerce, în mod indirect, sã creeze
presiune, chiar de ordin mediatic, pe actul de justiþie aflat în curs
de înfãptuire .
Numai justiþia va stabili, într-un stat de drept, cui aparþine
dreptatea, cine nu respectã legea, iar, pe cale de consecinþã, cine
trebuie sã intre în legalitate.
În acest sens, s-a pronunþat Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a
VIII-a de Contencios Administrativ ºi Fiscal, prin Sentinþa civilã
nr.3326 din 02.12.2008, care a anulat Hotãrârile de Guvern nr.
676/2007 ºi 635/2008, în ceea ce priveºte dispoziþiile referitoare
la reclamanta Universitatea Spiru Haret.
Este lipsitã de suport legal afirmaþia Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii, materializatã prin Nota prevãzutã în
Hotãrârea de Guvern nr. 749/2009, potrivit cãreia aceastã instanþã
a eliminat Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, la cererea
acesteia, din hotãrârea menþionatã.
Mai mult, din motivarea sentinþei civile nr.3326/2008 rezultã,
în mod indubitabil, cã dispoziþiile din Hotãrârea de Guvern nr.
676/2007 ºi 635/2008, prin care se interzice reclamantei
(s.n.Universitatea Spiru Haret) organizarea formelor de învãþãmânt
cu frecvenþã redusã ºi la distanþã nu sunt fundamentate, din punct
de vedere legal, reclamanta (s.n. Universitatea Spiru Haret)
îndeplinind condiþiile prevãzute de art.60 din Legea nr. 84/1995.
Prin Deciziile nr. 1242 din 5 martie 2009 ºi nr. 1988 din 3
aprilie 2009, irevocabile, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
României, Secþia de Contencios Administrativ ºi Fiscal a respins,
ca neîntemeiate, recursurile declarate de Guvernul României ºi
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii împotriva Universitãþii
Spiru Haret.

Mai mult, Universitatea Spiru Haret, dorind ca instanþa
competentã sã hotãrascã asupra legalitãþii ºi temeiniciei actului
administrativ menþionat, a formulat o nouã acþiune în justiþie,
cu termen de judecatã 6 august 2009, solicitând, pe de o parte,
revocarea, de cãtre Guvernul României, a prevederilor articolului
7 alin. 1 din Hotãrârea de Guvern nr. 749/2009, în sensul
eliminãrii dispoziþiilor privitoare la necesitatea autorizãrii
provizorii ºi acreditãrii formelor de învãþãmânt, iar, pe de altã
parte, suspendarea Hotãrârii de Guvern nr. 749/2009;
3. Potrivit prevederilor art. 15 alin.2 din Titlul II Drepturile,
libertãþile ºi îndatoririle fundamentale din Constituþia României,
Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii penale sau
contravenþionale mai favorabile. Prin urmare, legea civilã dispune
numai pentru viitor, neavând caracter retroactiv, în concordanþã
cu principiul de drept al neretroactivitãþii legii civile;
4. Universitatea Spiru Haret a fost singura instituþie de
învãþãmânt superior din România acuzatã de grave încãlcãri ale
legii. În ultima perioadã, o parte a mass-media a dezvãluit, din
surse ARACIS, nelegalitãþi flagrante la un numãr important de
universitãþi de stat ºi particulare. 657 de specializãri se aflã în afara
cadrului legal, dintre care 500 de programe sunt derulate de
universitãþile de stat ºi 157 de cãtre universitãþile particulare.
Admiþând, prin absurd, cã Universitatea Spiru Haret nu este în
legalitate, aºa cum se susþine, în contradicþie cu hotãrârile
instanþelor de judecatã, rezultã o întrebare legitimã: cât la sutã din
totalul invocatele nelegalitãþi este reprezentat de Universitatea
Spiru Haret? Câte dintre universitãþile de stat sau particulare au
mai fost verificate de cãtre echipele de control ale acestui minister?
Pentru câte s-a manifestat mãcar intenþia pentru efectuarea unui
astfel de control? Câte au fost controlate în perioada de vacanþã a
studenþilor ºi a cadrelor didactice?
5. Cadrele didactice, absolvenþii ºi studenþii Universitãþii Spiru
Haret au demonstrat sprijin ºi solidaritate cu instituþia pe care o
cunosc ºi o apreciazã, iar o parte a mass-media a dovedit
echidistanþã ºi profesionalism, informând corect opinia publicã,
cu privire la baza legalã de organizare ºi funcþionare a Universitãþii
Spiru Haret.
*
Referitor la aspectele punctuale abordate în cadrul discuþiilor
din data de 29 iulie 2009, precizãm:
A. În privinþa Centrelor pentru învãþãmânt la distanþã:
Centrele pentru învãþãmânt la distanþã ale Universitãþii Spiru
Haret nu sunt facultãþi ºi nici specializãri/programe de studii din
cadrul acestora. Centrele au fost create ºi au menirea sã deserveascã
toate facultãþile ºi specializãrile din Universitatea Spiru Haret, fãrã
a fi unitãþi de învãþãmânt. Ele sunt platforme tehnologice, cu
administraþia ºi asistenþa tehnicã necesare. În acest sens, dispun
de dotarea necesarã pentru a facilita studenþilor, din zona respectivã,
interacþiunea on-line cu cadrele didactice ºi accesul la examene,
oferind studenþilor posibilitatea de a nu mai fi nevoiþi sã se
deplaseze în municipiile ºi oraºele în care se aflã facultãþile ºi
specializãrile/programele de studii autorizate sã funcþioneze
provizoriu sau acreditate ºi ai cãror studenþi sunt.
(Continuare în pag.3)

490  3 august 2009

Se pot naºte valori educative din idei preconcepute?
Prof.univ.dr. Virgiliu CONSTANTINESCU
Domnule rector, aº vrea sã
adaug un element care a fost ignorat
de doamna ministru ºi de cei care-i
þin
acompaniamentul.
Cã
universitatea ar fi refuzat controlul
ARACIS. N-am avut noi la
sociologie ºi asistenþã socialã, în
aprilie a.c., comisie de la ARACIS?
Ce a reprezentat aceastã comisie,
dacã ea nu a reprezentat ARACISul? În al doilea rând, nu ºtiu dacã
n-ar fi util sã ieºim mai agresiv în
public, prin presã. Eu vin de pe teren
acum, ºi am constatat aºteptarea
unei mari mase de oameni a unei
confirmãri sau a unui comunicat de
poziþie ca sã zic aºa, din partea
forumului de conducere a
universitãþii noastre. Aº adãuga un
element mai delicat. Într-o ieºire a
acestei doamne ministru spunea cã
unele informaþii le are de la
persoane din interiorul Universitãþii
Spiru Haret. Domnilor, îmi
amintesc de o zicalã a lui Rosetti
dupã Congresul de la Berlin din
1878, când spunea cã: am scãpat de
otomanii din afarã, sã scãpãm
acum de otomanii dinlãuntru. Eu
mã întreb: nu cumva avem otomani
dinlãuntru, care sunt informatori
sau dezinformatori, care aduc aceste
prejudicii universitãþii noastre? ªi,
în fine, ca sã nu lungesc prea mult,

trebuie contracaratã aceastã
ordonanþã de urgenþã, care se
preconizeazã, cu argumente. ªi,
bineînþeles, în ipostaza pe care aþi
preconizat-o, nu cred cã n-ar fi utilã
o întrevedere chiar cu preºedintele
þãrii. Oamenii sunt dezinformaþi, ei
nu ºtiu multe despre universitatea
noastrã. Spuneau cum sã dea
examen atâþia candidaþi odatã? Pãi,
dacã sunt computerizaþi. Cum sã nu
se accepte aceastã formulã de
multitudine de examene la distanþã,
când ele sunt computerizate ºi
obiectivitatea computerizãrii nu
poate fi pusã la îndoialã. Sigur, ºi
eu am spus ºi spun încã o datã cã
nicio inovaþie, ºi mã ocup de mulþi
ani de fenomenul inovaþiei, nu este
perfect de la început, el este
perfectibil. Putem sã distrugem o
iniþiativã atât de valoroasã pentru
învãþãmânt, numai pentru cã sunt
anumite defecte de percepþie. Hai
sã le remediem, dacã era un
ministru de valoare, venea aici ºi se
interesa direct de ceea ce
însemneazã
inovaþii
la
Universitatea Spiru Haret. Cum a
fãcut marele înaintaº Spiru Haret
când a auzit, în 1881, cã s-a înfiinþat
o cooperativã agricolã de producþie
în comuna Beziaºi, ºi reacþionarii
au sãrit pe învãþãtorul Grigore

Rãdulescu,
acuzându-l
de
comunism. Spiru Haret a mers
acolo, s-a interesat, a vãzut ce
valoare reprezintã iniþiativa
învãþãtorului ºi a propus regelui
decorarea învãþãtorului, iar la
Congresul institutorilor de la Galaþi
a
popularizat
iniþiativa
învãþãtorului. Doamna ministru, nu
ºtiu, din comoditate sau din
mãrginire cerebralã sau idei
preconcepute, pãi, amintiþi-vã când
a fost ea în prima zi, nu vroia ea sã
confiºte inventarul Universitãþii
Spiru Haret ºi aþi fãcut o scrisoare
prin care aþi arãtat cã proprietatea
este privatã?! Ea a reluat, ea are
precedente în privinþa aceasta ºi
aceste precedente sunt acompaniate
de mai mulþi din suita ei. Ea este de
fapt semnatara acelui Consorþiu cu
rectorul Universitãþii D. Cantemir,
prof. Luborici, i-am vãzut la
televizor cum au semnat, cum ºi-au
declarat. Nu ºtiu dacã ºi-au declarat
dragoste, dar ajutor reciproc da.
Asta ce înseamnã? Cã se dezice de
ceea ce a fãcut. De aceea, cred cã
noi trebuie sã ieºim mai viguros în
public, oamenii nu ºtiu, eu vin de
pe teren, oamenii nu ºtiu, repet,
habar n-au de ce însemneazã
învãþãmânt computerizat º.a.m.d.
Noi trebuie sã le explicãm, mai ales
prin ziare de largã circulaþie
publicã. Sunt de acord cu colegul

Îndemnul unui student:
capul sus ºi verticali!
Conf.univ.dr. Diana VASILE
Aº vrea sã mã opresc asupra a
trei puncte: 1. Aº vrea sã vin în
completarea domnului Corbu, care
vorbea de o mentalitate nouã la noi
la universitate. ªi este un motiv
pentru cã eu am lucrat la aceastã
universitate, de când am terminat
facultatea pânã în ziua de astãzi.
Faptul cã responsabilitatea revine
profesorului pentru calitatea actului
de învãþãmânt ºi responsabilitatea
studentului îi rãmâne lui. El decide
dacã doreºte sau nu sã înveþe, ºi
dacã este ceva de apreciat cu
adevãrat în aceastã universitate este
cã aceastã legãturã între cadrele
didactice ºi studenþi se desfãºoarã
lipsit de orice putere psihologicã
din partea profesorului, deci nu este
obligat studentul sã înveþe, el este
invitat sã înveþe. ªi lucrul acesta mi
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se pare cã trebuie susþinut de fiecare
dintre noi ºi cred cã ºi de echipa care
vorbeºte la minister, pentru cã
acesta este cu adevãrat învãþãmântul
natural. 2. Aº vrea sã susþin al doilea
lucru, care este legat de calitatea
cadrelor didactice. Cel puþin la noi,
la psihologie, toate cadrele didactice
sunt de calitate, ºi, într-adevãr, m-a
deranjat ºi pe mine afirmaþia
doamnei ministru referitoare la
cadrele didactice ºi am sã semnez
cu dragã inimã orice hotãrâre sau
orice demers în acest sens. 3. Aº
dori sã nu ne identificãm cu poziþia
de victimã, eu nu sunt de acord, nu
cred cã suntem victime ale niciunui
ministru, ale niciunui sistem, ale
niciunui nu-ºtiu ce coaliþii
împotriva noastrã, pur ºi simplu noi
luptãm pentru ceea ce înseamnã

învãþãmânt modern, de calitate ºi
pentru ceea ce reprezintã un statut
de cadru didactic ºi un statut de
discipol. De aceea, aº prefera sã nu
vorbim de poziþie de victimã, pentru
cã odatã ce ne identificãm cu
aceastã poziþie de victimã, automat
pierdem din forþa cu care ne
prezentãm. ªi orice ne-am putea
gândi, nu avem motivele necesare
pentru a pleca capul. De aceea
doresc ºi în acord cu colega noastrã,
de aici, sã facem un comunicat
oficial cãtre presã, prin care
studenþii sã ºtie cã pot sã înveþe la
noi la universitate, pentru cã noi
altfel riscãm sã nu mai atragem
studenþi, pentru cã ei nu înþeleg. ªi
dacã mentalitatea celor care ne
conduc nu este suficient de
dezvoltatã ºi suficient de modernã,
nici mentalitatea acelora cãrora ne
adresãm nu este la acel nivel. ªi,

care spunea cã trebuie sã ne
adresãm ºi forurilor europene. ªi
cred cã trebuie folosite toate
mijloacele, inclusiv a-l da în
judecatã pe acest Tatulici, în ce
calitate se pronunþã el asupra
învãþãmântului superior. ªi-l atrag
ºi pe un pseudosociolog, pe acest
Ivo, care spune pe site-ul
universitãþii, niciun profesor,
niciun student. Mã gândeam sã-i
amintesc de replica lui C.
Dimitrescu-Iaºi, când a fost vizitat
de Eugeniu Speranþã, la Tr. Severin.
Speranþã l-a întrebat: ce mai faceþi
domnule profesor? Iar el a rãspuns:
ce sã fac (avea o micã fermã), toatã
viaþa m-am strãduit sã cresc oameni
ºi printre ei au apãrut ºi porci.
Acum cresc porci, cu speranþa cã
printre ei vor creºte ºi oameni. Cum
n-ai vãzut pe site-ul universitãþii
niciun profesor, niciun student.
Cred cã i s-a lipit sufletul de ceva
saci de bani. În fine, cred cã trebuie
sã ieºim mai viguros în public, fãrã
niciun fel de reticenþã, pentru cã e
vorba de o muncã de 20 de ani.
Amintiþi-vã de unde am început noi,
membrii fondatori, ºi iatã unde am
ajuns, am început de la zero, ºi am
ajuns ca universitatea noastrã sã fie
una dintre cele mai mari universitãþi
din Europa ºi cea mai bine dotatã.
ªi asta-i deranjeazã pe aceºti
combatanþi ai noºtri.

Luptãm cu un minister opresiv pentru
care argumentele celuilalt nu conteazã
Prof.univ.dr. Ion TUDOSESCU
Vreau sã mã refer la
desfãºurarea activitãþii mele din
Piteºti, cinci ani de zile am fost
profesor acolo ºi am iniþiat un
program de învãþãmânt în domeniul
filosofiei ºi ºtiinþelor sociale; eu
l-am fãcut, m-au consultat fiindcã
mã cunoºteau, ºi e viabil acest
program ºi acum. Nu am observat
nicio deosebire între studentul la
învãþãmântul de stat ºi la cel de la
Spiru Haret, nu zic particular, cã nu
ºtiu ce se întâmplã la alte
universitãþi, ba, dimpotrivã, uneori
mi s-a pãrut cã a fost mai avantajos,
vorbind de conþinut ºi de
comportamentul studenþilor, cei de
la învãþãmântul nostru. Am avut o
experienþã, eu spun, cu totul aparte:
un student de la Piteºti, care era cu
taxã, a fost admonestat de asistent
sã bage cartea în bancã ºi a
ripostat dar ce, mã, tu ai crezut cã
eu am venit sã învãþ aici, eu am
plãtit, vreau sã primesc diploma.
La Piteºti, la universitate de stat.
Aºa ceva n-am întâlnit aici. Deci,
am vrut sã vã spun, cu acest prilej,
cã am toate datele necesare ºi
competenþa sã compar învãþãmântul
de la cele douã tipuri de ºcoalã
universitarã româneascã. Nu stãm
deloc rãu. Eu zic cã uneori stãm mai
bine. În ce priveºte baza logisticã
pentru un învãþãmânt modern, nu
mai adaug nimic, s-au spus destule
de cãtre domnul preºedinte ºi de

cãtre toþi cei care au luat cuvântul
cu diferite prilejuri public în aceastã
privinþã. E adevãrat cã nu ne înþeleg,
habar n-au ce înseamnã învãþãmânt
românesc în secolul XXI, începând
cu primul ministru ºi continuând cu
ceilalþi, care s-au perindat ºi ºi-au
spus cuvântul în necunoºtinþã de
cauzã. Eu vreau sã remarc o idee:
noi ne luptãm cu un minister
opresiv, cu un Guvern opresiv, la
care argumentul celuilalt nu
conteazã, nici proba experimentalã
nu conteazã. Acum douã zile la
Piteºti a venit un ziarist tânãr de la
Evenimentul zilei ºi zice: vreau sã-mi
arãtaþi cursul, unde þineþi
dumneavoastrã cursul? Aºa am fost
informaþi noi, ºi doamna ministru
mereu spune cã þineþi învãþãmântul
la distanþã, în centre judeþene. Ei vin
cu ideea preconceputã, pe care o
lanseazã conducerea MECI, ºi nu
judecã. Am avut prilejul, tot la
Piteºti, ºi vã mãrturisesc lucrul
acesta, sã vinã ziariºti, dupã ce
ne-au înjurat bine în presa localã,
i-am invitat sã vinã sã vadã Centrul
nostru. Când au vãzut despre ce este
vorba, au spus: doamne, ne-am
înºelat. ªi au revenit ºi-au scris
corect, dupã ce noi am fãcut
precizãrile cuvenite, în spiritul
purtat în cadrul universitãþii,
începând cu nivelul conducerii. ªi
vã mai mãrturisesc, au revenit de
mai multe ori, avem satisfacþia cã

din zi în zi apar articole, anunþuri,
nu aºa de largi, dar oricum
cuprinzãtoare, în care revin. ªi asta
este o probã cã adevãrul totuºi
convinge. O altã idee, sã ºtiþi cã la
Piteºti s-a constituit o Asociaþie a
absolvenþilor ºi studenþilor
universitãþii noastre; avea acum o
sãptãmânã o sutã de membri, dar
probabil cã, între timp, s-a mai
lãrgit, ºi au dat în judecatã
Guvernul, MECI ºi respectiv pe
Tatulici, pentru cã el a spus niºte
gogomãnii ieºite din comun. ªi,
probabil, cã au argumentele
necesare. Personal, cred cã ºi în alte
locuri se petrece acelaºi lucru. ªi
vreau sã repet: noi, eu, nu numai cã
suntem de acord cu documentele
prezentate, nu numai astãzi, de-a
lungul întregii perioade de care
vorbim, dar cred cã problema se
pune nu sã argumentãm în
continuare, cã n-avem cu cine
discuta. Unui organ opresiv nu-i
poþi argumenta nimic. Deci, singura
soluþie  baza legalã. N-avem altã
ºansã, unii spun cã ar trebui sã
facem un compromis, ce
compromis cu legea?! Dacã am face
compromis un pas, ne rade de tot,
atâta ne trebuie. N-avem decât
adevãrul, pe noi ne apãrã adevãrul,
dacã ne apãrã, în condiþiile unor
instanþe opresive, la nivelul
conducerii statului, acesta e pãcatul
în care ne aflãm. ªi vã mai spun un
lucru, e pãrere personalã: cred cã
toatã discuþia asta ambiguã la nivel
de centru, centrul statului, în

legãturã cu soarta universitãþii
noastre, are la bazã calcule politice
ºi economice, bineînþeles. ªi
argumentul cã luãm taxe prea mici,
e hilar. Nu suntem în societate
capitalistã? Aºa s-a pus întrebarea,
aºa s-a pus problema: legea
concurenþei. N-au decât sã ia ºi ei
taxe mai mici, ºi vor avea mai mulþi
studenþi. Dar sã ºtiþi cã universitãþile
particulare se înºalã, celelalte, care
tac la ora actualã. Dacã ne
îngenunchiazã pe noi, îi vor
îngenunchia ºi pe ei. ªi deja se
întrevãd asemenea perspective, iatã
ce înseamnã un stat care numai se
dã democratic, capitalist, model în
care guverneazã legea cererii ºi
ofertei, legea concurenþei ºi alte
legi specifice societãþii capitaliste.
La noi nu existã nici capitalism, nici
socialism, este un compromis total.
Guvernanþii noºtri toþi, care s-au
perindat pânã acum, au ca model
capitalismul de acum 50-100 de ani,
ei pleacã de la ideea capitalismului
 economie liberã de piaþã. S-a
depãºit de mult chestiunea aceasta,
nici mãcar economia socialã de
piaþã, practicatã pânã acum în þãrile
vestice, nu este valabilã astãzi, ºi ea
este depãºitã. În loc sã ne gândim
ce fel de etapã va urma în
dezvoltarea economiei de piaþã, ne
batem capul uitându-ne înapoi. ªi
noi, deci conchid, n-avem decât
singura soluþie sã mergem pe bazã
de adevãr ºi legea noastrã juridicã
cred cã e în stare sã ne apere, dacã
nu e în stare, atunci e posibil orice.

atunci, cred cã trebuie sã vorbim pe
înþelesul tuturora, astfel încât le sã
asigurãm cã nu numai baza legalã
este în regulã, dar ºi baza
informaþionalã, educaþionalã ºi aº
vrea sã citesc din feedback-ul pe
care un student mi l-a dat ºi a spus
cã: poate cã universitatea are
dificultãþi, poate cã universitatea are
ºi nereguli ºi nelegalitãþi, deºi noi
cunoaºtem bine care este situaþia
legalitãþii. Toate aceste dificultãþi ºi
deficienþe, pe care într-adevãr noi
le avem, toate acestea se pot
remedia într-un an, doi. Dar, tot
aceastã universitate pune toate
resursele umane, materiale,
informaþionale la dispoziþia
studenþilor care vor sã înveþe ºi cred
cã aceastã expresie a acestui student
meritã sã ne þinã pe noi cu capul sus
ºi verticali în faþa miniºtrilor ºi a
întregii conduceri a acestei þãri.

Absolvenþii noºtri sunt cartea de vizitã
a universitãþii
Prof.univ.dr. Ion PETRESCU
Vreau câteva cuvinte sã rostesc ºi eu. Dimineaþã, la ora ºase fãrã un
sfert ,mã îndreptam cãtre garã ºi taximetristul mã întreabã: cine vã iubeºte
aºa de mult, pe Spiru Haret? Nu m-a lãsat sã-i dau rãspunsul ºi zice:
domnule profesor, vã cunosc, sã ºtiþi un adevãr: în pomul care dã roade,
în ãla se dã cu pietre. În cel care nu rodeºte, în ãla nimeni nu dã cu
pietre. Un adevãr, la care a fãcut ºi o completare: cã, deja, populaþia, vã
daþi seama era un ºofer, un taximetrist, dar care umblã cu multã lume,
cunoaºte adevãrul localitãþii. ªi sã ºtiþi cã lumea s-a lãmurit ºi deja e de
partea dumneavoastrã. Întrarea care se pune: de ce aceastã atitudine faþã
de noi ºi de ce în acest moment? Dacã aþi observat, acþiunea a început
exact în momentul în care s-a terminat examenul de bacalaureat ºi au
început înscrierile la universitãþile de stat. Moment extraordinar de bine
ales de cãtre adversarii noºtri. O realitate de anul trecut, foarte multe
universitãþi de stat nu ºi-au completat nici mãcar locurile bugetate,
nicidecum cele cu taxã. Înseamnã cã acþiunea a fost meditatã de anul
trecut ºi a ales momentul cel mai potrivit. Ce s-a urmãrit? Sã-ºi asigure
locurile cu taxã, ãsta este adevãrul adevãrat. Al doilea lucru, la care trebuie
sã ne mai aºteptãm, este cel cu privire la pachetul Miclea. Dacã aþi
observat, în cuvântul doamnei ministru ºi mai ales al celorlalþi, ºi mai
ales al acestui mare specialist Miclea, dumneavoastrã ºtiþi lucrul acesta,
teza lui de doctorat este un plagiat dovedit, pachetul urmeazã sã fie
promulgat, dar întâmpinã deosebite dificultãþi ºi, atunci, tot Universitatea
Spiru Haret este de vinã, fiindcã, dacã eram în posesia acestui pachet de
legi Miclea, nu se mai întâmplau aºa-zisele nereguli de la Universitatea
Spiru Haret. Aþi vãzut cã ºi-au atins numãrul de locuri ºi situaþia s-a mai
liniºtit. Este posibil sã urmeze cel de-al doilea moment ºi trebuie sã fim
pregãtiþi pe cel de-al doilea moment, dupã care lucrurile se vor liniºti.
Iatã cauzele politice, economico-financiare, care au generat aceastã stare
conflictualã. Nu mi-a fost dat în viaþa mea de dascãl, vã rog sã reþineþi,
am împlinit anul acesta 60 de ani de dascãl universitar, 41, aproape, la
stat, ºi 19 la noi, la Universitatea Spiru Haret. Nu mi-a fost dat niciodatã,
niciodatã sã întâlnesc o situaþie ca asta, iar în legãturã cu lupta
concurenþialã, despre care vorbea domnul prorector Mecu, vã rog sã
reþineþi: o asemenea murdãrie, o asemenea incorectitudine aproape cã nu
s-a mai întâlnit pânã acum nicãieri ºi, dupã pãrerea mea, nu se va mai
întâlni nici în viitor. Sau, poate, dacã vom mai avea condiþii ºi ei se vor
mai ridica, iar dacã noi nu le vom rãspunde cu intensitate dublã, triplã,
atunci poate cã vor mai ridica glasul împotriva noastrã.
Ce trebuie sã facem? În primul rând, în legãturã cu situaþia actualã,
sã renunþãm la principiul lui Iisus Hristos cu întoarcerea obrazului. Trebuie
neapãrat sã ne pregãtim ºi sã acþionãm într-o forþã cât se poate de
categoricã ºi pe domenii. Doamna ministru spunea, referindu-se la
calitatea învãþãmântului de la Spiru Haret, cã a mers în piaþã sã-ºi cumpere
fructe ºi cã a discutat cu un vânzãtor de fructe, care a terminat specializarea
de Drept la noi, la Spiru Haret. Întrebarea este, pe bunã dreptate: doamnã
ministru, dumneavoastrã apreciaþi calitatea învãþãmântului la Spiru Haret
dupã vânzãtorul de fructe de la piaþa de unde cumpãraþi dumneavoastrã?
Iar, dacã o întrebam la ce piaþã ºi în ce zonã e vânzãtorul respectiv, sunt
convins cã n-ar fi putut sã ne spunã. De ce? Fiindcã purtãtorul de cuvânt
sau cel care i-a pregãtit discursul, i-a introdus ºi aceastã argumentaþie ca
sã fie mai convingãtoare. De ce n-a spus doamna ministru despre faptul
cã în perioada când facultãþile noastre nu erau acreditate ºi nu aveau
dreptul sã organizeze licenþã, studenþii noºtri au susþinut examenul de
licenþã la universitãþile de stat. De pildã, Facultatea de management de la
Braºov a susþinut patru ani licenþa la Academia de Studii Economice din
Bucureºti. ªi, vã rog sã reþineþi, ºi sã-i puneþi în faþã doamnei ministru,
luni, când vã întâlniþi cu dânsa, cã în fiecare an, ºi avem documente scrise,
absolvenþii de la Braºov au obþinut medii, media generalã, cu 15 pânã la
20 de sutimi mai mari decât cei de la Academia de Studii Economice. Iar
în anul 2002, ºeful de promoþie de pe întreaga Academie, cel care a luat
nota 10 a fost absolventul Dobre Ion, de la Braºov, ºi nu de la Academia

de Studii Economice. Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu absolvenþii de la
Administraþie Publicã, care au susþinut la SNSPA, la Bucureºti. Tot la
fel, medii mai mari decât proprii lor absolvenþi. Sau de la Universitatea
Lucian Blaga, a fost un an când cei de la Drept au susþinut acolo ºi, tot la
fel, au obþinut rezultate mai bune decât propriii lor absolvenþi. Aceasta
denotã calitatea învãþãmântului de la noi. Mai departe, studenþii noºtri,
în diferite ocazii, se întâlnesc cu studenþii lor. De pildã, cei de la noi, de
la Spiru Haret, cu cei de la Universitatea Transilvania. Discutã pe
probleme ºi cei de la Transilvania recunosc superioritatea studenþilor
noºtri. Am avut situaþii când un prorector al Universitãþii Transilvania
ºi-a dat fiica la noi, la Facultatea de management, ºi nu la ei, la ºtiinþe
economice. Vã rog sã reþineþi este vorba de profesorul Iovãnaº, fostul
prorector, fiica lui a terminat la noi, promoþie 1998. ªi avem ºi foarte,
foarte multe cadre care sunt absolvenþi ai noºtri sau care au fãcut masterat
la noi ºi se mândresc cu rezultatele obþinute de Spiru Haret. Mai departe,
avem recunoaºteri internaþionale pentru meritul, pentru calitatea
învãþãmântului nostru. ªcoala de management de la Braºov, de pildã, în
anul 2000, cu prilejul Milenariului, a primit distincþia Medalia de aur ºi
Diploma de onoare a Centrului de biografii al Academiei Americane. De
asemenea, a primit Diplomã de onoare 2000 de la Cambridge. Acestea
sunt adevãruri ºi aº ruga sã colectãm, de la toate facultãþile noastre,
meritele pe care le avem, distincþiile pe care le avem, rezultatele pe care
le avem, faptul cã absolvenþii noºtri sunt figuri distinse în strãinãtate ºi în
þarã, avem prefecþi, avem subprefecþi, aº ruga ca, în cadrul acesta, sã
punem în evidenþã tot ceea ce avem noi mai bun, tot ceea ce am fãcut. În
sensul acesta, sãptãmâna trecutã, am avut o prezenþã la televiziunea localã,
am spus aceste adevãruri. De asemenea, sãptãmâna viitoare, dupã ce
dumneavoastrã, luni, vã întâlniþi cu doamna ministru, voi apãrea din nou
la MIX TV ºi voi arãta adevãrul, aºa cum este el, cu privire la noi. În
legãturã cu pachetul de legi Miclea, am fost, împreunã cu domnul prorector
Mecu stabiliþi, de cãtre dumneavoastrã, sã participãm la întâlnirea zonalã
Braºov. A venit locþiitorul profesorului Miclea sã ne prezinte concluziile:
dezastru în învãþãmântul românesc. ªi atunci l-am întrebat pe tinerelul
respectiv: domnule, fii bun, cã ce-a fãcut? ne-a adus un tabel cu patru
coloane ºi ºase rubrici ºi a arãtat cã, într-adevãr, învãþãmântul românesc,
dupã el, este catastrofal. ªi l-am întrebat, domnul profesor Mecu este
prezent: Fiþi bun ºi spuneþi-mi, domnule vicepreºedinte, la o temã atât de
importantã, la care dumneavoastrã prezentaþi câteva aspecte cantitative,
cum aþi îmbinat analiza cantitativã cu cea calitativã? Spuneþi-mi, vã rog,
cu ce metode, cu ce instrumente aþi lucrat? La care n-a putut sã-mi
rãspundã un cuvânt mãcar. A trecut peste subiect, de unde concluzia cã
aceastã Comisie Miclea, în graba ei, a depãºit aceastã cerinþã esenþialã,
ca-n analize de proporþii, cum este ºi cazul nostru, al Universitãþii Spiru
Haret. Faci o analizã cu privire la universitate ºi te duci la secretariate.
Aici îi rãspund domnului Mecu, de ce s-au dus la secretariate? Fiindcã
era domeniul cel mai facil: iei un registru matricol, iei un catalog, iei o
situaþie cu diferenþe de examene, controlezi ºi precis într-o zi gãseºti 56... 10 neajunsuri. Dar nu numai la noi, peste tot, fiindcã în Comisia
respectivã a fost ºi secretara ºefã de la Universitatea din Bucureºti, doamna
Prunã, care, în mod cinstit, ne-a spus nouã: domnule, nu vã supãraþi,
asemenea neajunsuri avem ºi noi, ºi mai multe ca la dumneavoastrã. A
fost o doamnã foarte corectã. ªi acesta este adevãrul. Deci, s-au concentrat
în trei zile pe probleme de cantitate, sã gãseascã câteva neajunsuri, sã i le
prezinte doamnei ministru, iar problemele de calitate, problemele de
eficienþa învãþãmântului, desigur, astea-s mai grele, astea se controleazã
într-o sãptãmânã, într-o lunã, în douã luni ºi, ca atare, neavând la dispoziþie
timpul , au mers pe aceastã cale.
Ce vã propun? În final, sã procedãm în felul urmãtor: la nivelul
universitãþii, sã se facã un plan de acþiune, de contra acþiune mai bine zis, în
care sã se ia de la început pânã acum, toate afirmaþiile ºi, la fiecare afirmaþie,
sã rãspundem cu specialistul nostru. Sã arãtãm ºi ce facem pe linie de calitate,
ce facem pe linia conþinutului, ce facem pe linia eficienþei învãþãmântului ºi
sã-i batem cu propriile lor arme. Vã mulþumesc foarte mult.

Prin deschidere
ºi implicare ne demonstrãm puterea
Prof.univ.dr. Elena DOVAL
Aº vrea sã mã opresc asupra
unei propuneri, legatã de a
demonstra puterea universitãþii
noastre ºi anume prin deschidere ºi
implicare. Încerc situaþia de
pregãtire a unui pachet de legi, aºanumitul Cod al educaþiei, la care noi
trebuie sã le impunem participarea
ºi punctul de vedere al experþilor ºi
specialiºtilor pe domenii din
universitatea noastrã. Trebuie ca în
discuþiile cu doamna ministru sã se
susþinã, sã se demonstreze
capacitatea universitãþii de a trimite

specialiºti ºi reprezentanþi pe
domenii la toate forurile, inclusiv
în aceea a Comisiei titlurilor, la
ARACIS, în toate domeniile. De ce
nu existã specialiºti din Spiru Haret
în ARACIS? ªi, de asemenea, sã se
participe cu propunerile noastre la
aceste legi, pentru cã legile sunt
cum sunt, dar ele sunt completate
cu metodologii ale ARACIS, care
nici acelea nu sunt aprobate toate
prin Hotãrâri de Guvern. ªi atunci,
din experienþa noastrã, datoritã
faptului cã noi suntem mai avansaþi

în domeniul educaþiei, din punct de
vedere tehnologic, lucru care
uimeºte nu numai pe concurenþii din
România, ci ºi pe cei din Europa,
pentru cã Europa nu este atât de
avansatã în acest domeniu. Sunt
avansate universitãþile din Asia,
America, America Latinã, dar
Europa încã face eforturi ca sã
înþeleagã ce înseamnã învãþãmântul
modern, aºa cã nu putem sã avem
sprijin ºi l-au ºi dovedit cei din
Europa, cã nu ne pot sprijini în
aceastã luptã internã. ªi ca atare
consider cã prin înþelepciunea
domnului preºedinte, care s-a

dovedit, ca ºi pânã acum, cã este
mai presus de orice, fiind mentorul
ºi stâlpul ºi sufletul acestei
universitãþi, care a fondat-o ºi sunt
convinsã cã, prin acelaºi spirit ºi
aceeaºi dorinþã de a arãta lumii cã
aceastã universitate este puternicã
ºi cã nu poate fi distrusã, prin
înþelepciune ºi cu cel mai înalt spirit
de negociere, va rezolva problema
ºi va readuce universitatea pe locul
pe care-l meritã. Deci, aceasta este
propunerea mea, de deschidere, de
participare, de a nu fi daþi la o parte,
din orice se întâmplã din acest
domeniu al educaþiei din România.

Cui îi e fricã de Spiru Haret?
Nicolae Dan FRUNTELATÃ
Domnilor, în calitate de invitat, voi fi foarte scurt: trei propuneri ºi o
pãrere. Propuneri: prima  sã se instituie o zi deschisã a Universitãþii
Spiru Haret, zi în care sã vinã presa, sã vinã oameni din public, sã li se
arate ce este Universitatea Spiru Haret, pentru cã s-a cultivat în aceastã
perioadã ideea cã Spiru Haret are ceva de ascuns. ªi, din cauza aceasta,
sunt foarte mulþi care trec pe stradã, care au vãzut ce a spus doamna
Andronescu cu atâta aplomb, pentru cã dânsa a fost pregãtitã pentru
campania asta, hai sã zicem, de mai mulþi specialiºti în propagandã. Sã
vinã sã vadã ce înseamnã sistemul Blackboard de examinare. Am vãzut
reacþia ziariºtilor pe care i-aþi invitat la Conferinþa de presã, care s-au dus
dincolo ºi le-a spus domnul Andronie despre Blackboard ºi au cam rãmas
cu ochii mari ºi cu gura închisã. Nu înþelegeau, pânã nu li s-a spus foarte
bine cã se poate organiza ºi în acest fel învãþãmântul superior. Deci, nu
ºtiu, o datã pe lunã, o datã la douã luni, doar sã fie ideea cã Universitatea
Spiru Haret este foarte transparentã, foarte deschisã, gata sã primeascã
oaspeþi. Trebuie fãcut ºi acest proces de educaþie, pentru cã a spus domnul
profesor Corbu, mi se pare: noi facem un învãþãmânt care se va face în
România peste zece ani. ªi atunci lumea nu ºtie despre ce este vorba. A
doua propunere, sã se continue campania ºi la televiziunile noastre, unde
sã fie date clipuri de cinci minute, rãspuns la minciunile despre Spiru
Haret, care circulã aproape ca niºte bancuri în toatã societatea româneascã
ºi, de asemenea, sã se rãspundã la douã întrebãri: Cui îi e fricã de Spiru
Haret? ªi unde sunt banii lui Spiru Haret? A treia chestiune, sã se trimitã
un memoriu explicativ la Comisia de educaþie de la Bruxelles, am mai

spus lucrul acesta, eu cred cã este un lucru extrem de important. ªi cred
cã avem ºi mijlocul de a ne interesa de soarta acestui raport. ªi apropo de
asta, s-au spus niºte lucruri, v-aº pe ruga pe dumneavoastrã, care mergeþi
la întâlnirea cu dna Andronescu, sã-i spuneþi cã aceastã trupã de comando,
care a venit la noi, a venit sã ia date pentru presã, pe mãsurã ce fãceau
aceastã anchetã. Ãsta a fost scopul ei. Eu cred cã seara puneau datele la
dispoziþia presei ºi ele apãreau în presã. S-au spus atâtea nebunii, am citit
cã un om, care mi-a fost profesor mie, acum 40 de ani, este în situaþia sã
meargã la nu ºtiu ce Comisie la MECI, cã Dodu Bãlan ar fi neaprobat de
Comisie. Iertaþi-mã, a fost rectorul Universitãþii Bucureºti ºi, repet, mi-a
fost profesor mie acum 40 de ani, deci s-a lucrat cu niºte enormitãþi. Nu
mai spun ce s-a spus de alþi oameni ºi de calitatea unor profesori mari.
Deci, revin ºi închei. Concluzia acestei campanii, dincolo de caracterul
ei interesat ºi meschin interesat sã ia studenþii de la Spiru Haret sã-i ducã
în altã parte, a reuºit un lucru: a fost pus sub semnul întrebãrii ºi
învãþãmântul superior românesc, dupã ce a fost distrus învãþãmântul
general ºi învãþãmântul liceal. Autorii i-aþi vãzut într-o emisiune de
televiziune, stãteau unul lângã altul. Doamna Andronescu, domnul
Adomniþei, domnul Miclea ºi alþi domni, care au fost miniºtri ai
învãþãmântului. ªi Atanasiu º.a.m.d. Deci, repet, învãþãmântul general ºi
învãþãmântul liceal au fost totalmente distruse ca ºi economia româneascã
ºi ca tot ce existã în þara asta. S-a urmãrit acum sã fie acoperitã aceastã
operã formidabilã, pe care au fãcut-o oamenii ãºtia, ei zic cã sunt oameni
politici, sã fie acoperit cu scandalul de la Spiru Haret. S-a reuºit, din câte
vedeþi, presa a început sã se deºtepte ºi aratã ce se întâmplã ºi în
învãþãmântul superior românesc. Mi se pare, cum sã vã spun, extraordinar
de grav, dar vã rog mult de tot, lupta aceasta nu trebuie sã se opreascã.
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Prin tot ceea ce face Universitatea Spiru Haret
întruchipeazã o idee nobilã
Prof.univ.dr.doc. Iulian MINCU
Faptul cã au vorbit aproape toþi membrii Senatului, ºi aº vrea sã spun
cã Spiru Haret are în mijlocul lor unii dintre cei mai buni profesori ºi
cadre didactice pe care le are învãþãmântul românesc, mã face sã ridic
câteva probleme acum la sfârºit ºi voi vorbi cât mai scurt, dar le voi
ridica pentru cã este de fapt în interesul învãþãmântului. Vreau sã vã spun
cã prin aceastã loviturã de teatru în care calomnia joacã rolul principal,
s-a pornit de fapt la distrugerea unui învãþãmânt, care prin el ºi prin felul
în care s-a manifestat ducea la promovarea întregului învãþãmânt
românesc. Faptul cã prin dotarea pe care a fãcut-o Spiru Haret, s-a reuºit
sã se cuprindã în învãþãmânt o parte dintre oamenii care nu puteau sã
ajungã niciodatã la o facultate. Spiru Haret vine ºi se adreseazã prin
învãþãmântul la distanþã unora care nu pot sã urmeze o facultate la zi ºi
n-au banii respectivi, face ca aceºti tineri sã poatã urma mai departe
învãþãmântul. O datã foarte recentã, pe care o am din surse sigure,
respectiv publicate de Banca Mondialã, aratã cã învãþãmântul românesc
cu studii superioare va coborî în urmãtorii zece ani sub 15 la sutã, pe
când învãþãmântul respectiv mediul european va rãmâne peste 34 la sutã.
ªi cã acest învãþãmânt, care este, din pãcate, unul dintre cele mai
importante pentru promovarea unei civilizaþii, va atinge bineînþeles ºi
sistemul de evoluþie din România. Legat de aceasta, vreau sã vã arãt ºi

mai departe cã ceea ce m-a fãcut sã iau cuvântul este cã , de exemplu, eu
sunt medic; învãþãmântul medical românesc are în momentul de faþã sub
2 la sutã candidaþi. În 2007 au plecat 1000 de medici, în 2008 au plecat
1200 de medici. Concluzia este cã mortalitatea în România este una dintre
cele mai mari din Europa, mortalitatea generalã în România este de 12 la
sutã, este una dintre cele mai mari, iar natalitatea este în continuã scãdere
ºi tot Banca Mondialã publicã cã, în anul 2009, pânã în momentul de
faþã, pe lângã 1,5 milioane cu care a scãzut, se adaugã încã 40.000 ºi
continuã sã scadã, ºi catastrofa demograficã, la care se referã Banca
Mondialã, va duce România, peste 20 de ani, sã ajungã la sub 16 milioane
de oameni. Am ridicat toate aceste probleme ca sã spun cã ne adresãm
noi, Universitatea Spiru Haret, unei populaþii care suferã, din pãcate, de
foarte multe probleme,cã sunt 10 milioane de sãraci din cele 20 de
milioane de oameni, demonstreazã cã problema este deosebit de serioasã
ºi deosebit de gravã. În final, aº vrea sã ridic un lucru, o idee: Universitatea
Spiru Haret va trebui sã continue sã lupte mai departe. Faptul cã ea a fost
atacatã într-un moment în care se urmãrea numai distrugerea Universitãþii
Spiru Haret, demonstreazã cã Universitatea Spiru Haret reprezintã totuºi
o idee. ªi continuarea mai departe a învãþãmântului la zi, a învãþãmântului
la distanþã ºi învãþãmântului fãrã frecvenþã, care se adreseazã mai ales
celor care nu pot sã vinã la învãþãmântul la zi, eu consider cã va fi o
onoare pentru Universitatea Spiru Haret ºi va fi o cinste pentru viitorul
României.

Legi ºi reglementãri... conform legii
Prof.univ.dr.doc.HC Grigore POSEA
Aº vrea sã vã spun cã, la întâlnirea cu doamna ministru, deºi discuþiile
au fost contradictorii, au fost discuþii civilizate, a recunoscut ºi doamna
ministru la urmã, cã discuþiile au fost civilizate. Vreau sã vã asigur cã
domnul rector i-a dat un rãspuns foarte ferm doamnei ministru: doamnã,
suntem de acord cu dumneavoastrã, cu tot ce aþi spus, sã vedem însã,
înainte de toate, ce înseamnã ºi ce nu înseamnã legalitate? ªi s-a cãzut de
acord acolo ca juriºtii lor ºi juriºtii noºtri sã se înþeleagã pe aceste
probleme, pentru cã, în adevãr, ºtiþi cã la ora actualã, în multe domenii,
dacã nu în aproape toate, nu mai ºtim ce înseamnã legalitate, ºi ce
înseamnã ilegalitate? Pentru cã s-au scos legi peste legi ºi vreau sã vã
atrag atenþia asupra unui lucru pe care-l ºtiþi toþi: în multe dintre articolele
Legii învãþãmântului, dar mai ales în propunerile de legi, aproape la sfârºit
dacã vorbeºte de autonomie universitarã. La urmã scrie: conform legii,
dar nu spune care lege. ªi, dupã ce a ieºit aceastã lege, conform legii, mai
scoate încã una ºi încã una ºi încã una, ºi spune: pãi, uite, conform legii
acesteia ºi nu mai ºtii care lege. Aproape la douã-trei articole, mereu,
conform legii, conform legii, dar nu spune care lege. Aº vrea sã vã mai
spun cã, în legãturã cu controlul, controlul a fost pregãtit mai înainte; a
lansat în toatã presa, în toatã mass-media tot felul de lucruri, de învinuiri,
confuzii enorme între acreditare, între secþie ºi program, între centru ºi
facultate. Facultãþile sunt neacreditate, Universitatea este neacreditatã.
Dumneavoastrã ºtiþi, cã aþi citit, aþi auzit, ºi dupã aceea a trimis controlul.
Dar cum se face un control? Îl anunþi cu o sãptãmânã, te înþelegi cu
conducerea universitãþii, pe ce probleme º.a.m.d. Ei au venit, opt inºi
deodatã la poartã, ºi eu le-am spus odatã, într-o discuþie cu ºeful: v-a
lipsit ceva, trebuia sã veniþi ºi cu mascaþii, cã aþi venit sã intraþi aºa,
brusc, în universitate. Domnul rector a fost totuºi de acord ºi a iscãlit
toate propunerile lor. I-a primit foarte frumos la salã, a dat mâna cu fiecare
º.a.m.d. Dar, dar, au cãutat ceea ce li se spusese sã caute. Sã gãseascã icicolo nereguli. ªi spunea domnul profesor Petrescu: la secretariate, repede
s-au dus la secretariat. Eu vreau sã vã spun cã am înþeles, ºi domnul
rector a spus ca fiecare prorector sã discute cu dânºii despre problemele
de care rãspunde.
Eu m-am dus la ei, i-am întrebat ºi public ºi pe urmã l-am întrebat ºi
pe ºeful lor: domnule, eu rãspund de cercetarea ºtiinþificã ºi vreau sã vã
prezint cercetarea ºtiinþificã, pentru cã noi avem autorizare, de anul trecut,
a cercetãrii ºtiinþifice a întregii universitãþi. ªi zice: nu, nu asta nu ne
intereseazã. ªi m-am dus ºi a doua oarã ºi l-am mai întrebat odatã, mi-a
rãspuns: nu, nu, asta nu ne intereseazã. Dar avea toate dosarele. ªi le-am
zis: mai am un dulap întreg, vã chem sã le vedeþi pe toate. Nu, nu, nu ne
intereseazã. Vedeþi, îi interesa numai ce? Pe urmã era un dublu, dacã nu
triplu conflict de interese. Trimite Politehnica sã ne controleze pe noi,
unde doamna hotãrãºte tot. Trimite într-un moment când eram în litigiu.
Ziua cu hârtia în mânã la poartã, fãrã sã te anunþe dinainte. Vine în timpul
vacanþei, pãi, putea sã fie toatã lumea în concediu, ºi era normal sã fie
lumea în concediu, dar noi nu prea luãm concediu, pentru cã stãm aici ºi
lucrãm pentru anul urmãtor. ªi ne-a gãsit pe toþi aici, sau aproape pe toþi.
Vedeþi, a fost absolut focalizat. Asta, am înþeles un lucru, ºi aþi înþeles
ºi dumneavoastrã, sunt sigur de acest lucru. Este o luptã între partide,
între legea ºi pachetul de legi, pe care doreºte sã-l impunã, ºi ceilalþi, cã
vor sã aparã legile lor. Fiecare partid cu legea lui, cu câte un pachet de
legi. Aþi vãzut. Vã aduceþi aminte, cã doamna ministru, când era ministru
acum cinci ani în urmã, a scos vreo ºapte proiecte de legi, pe care nu le-a
acceptat nimeni, ºi scotea altul, ºi scotea altul. Eu am citit vreo cinci, pe
urmã n-am mai citit niciunul. De ce? Pentru cã de la al patrulea sau al

cincilea proiect încolo erau articole care se repetau. Ce scria la articolul
5, era ºi la 65, dar absolut identice. Am fãcut ºi un material sau mai multe
pe vremea aceea ºi le-am trimis. Deci, asta pânã la urmã este lupta ºi
lupta vrea s-o ducã pe spinarea cui? Pe spinarea lui Spiru Haret. ªi-a
asociat aproape toate universitãþile de stat. Dar, oare, dacã vã aduceþi
aminte, când Adomniþei a venit cu o Hotãrâre de Guvern, care infirma
niºte articole de lege, pe care le propusese chiar dânsa, a spus sus ºi tare,
eu îmi aduc aminte, tot de la televizor: problemele legate de începutul de
înscriere ºi de examenul de stat se anunþã totdeauna cu cel puþin ºase luni
înainte. Pe noi ne-a anunþat cã nu mai avem dreptul sã facem înscrieri,
dupã ce se începuserã înscrierile. A uitat întotdeauna cã acest adevãr a
fost pus în practicã. Tot ce era în legãturã cu începutul anului ºi cu
examenul de licenþã, obligatoriu cu ºase luni înainte. Or, dânsa a venit cu
ce, cu un minut înainte, sau nu, dupã ce începuse înscrierile º.a.m.d. Deci,
era clar care a fost scopul. Acum, ce vreau sã vã spun în continuare este
urmãtorul lucru. În final, aºa am înþeles, cã juriºtii noºtri ºi juriºtii lor vor
trebui sã discute cât va fi nevoie ce înseamnã ilegalitate din punctul dânºii
de vedere, din punctul legii, din punctul legilor, sã se hotãrascã ºi, dacã
avem unele minusuri în anumite locuri, noi suntem oricând dispuºi sã le
îndreptãm. Asta a fost ultima discuþie. Însã încheierea a fost cu o oarecare
ameninþare: aveþi grijã, cã trebuie sã dau o propunere Guvernului la data
de, ºi depinde de dumneavoastrã ce hotãrâre voi da eu. Adicã, dacã ziceþi
ca mine, rãmâneþi, dacã nu ziceþi ca mine, nu rãmâneþi. Cam în felul
acesta, n-a spus-o chiar direct, dar aproape. De aceea eu spun un lucru;
spunea domnul Mecu mai devreme cã e normal sã fim îngrijoraþi ºi suntem
îngrijoraþi din punctul ãsta de vedere, pentru cã e posibil sã se scoatã o
hotãrâre peste noapte, chiar o hotãrâre de urgenþã, nelegalã. Dar, cei de la
Curtea Constituþionalã ne vor da dreptate, în decembrie, ºi, pânã atunci,
noi nu mai putem fiinþa sau cam aºa ceva. De aceea trebuie sã gãsim
toate cheile ºi a pronunþat cineva aici sã procedãm cu un înalt spirit de
negociere.Pentru ce? Pentru cã noi am fãcut prima inovaþie cãtre reforma
adevãratã a învãþãmântului, aºa cum o cere Uniunea Europeanã ºi dacã
aþi vãzut cã Uniunea Europeanã a spus în 2001 cã, în 2010, va depãºi
toate þãrile lumii ºi n-a depãºit nimic pânã acum, ºi acum ia în discuþie o
nouã hotãrâre, ca sã schimbe hotãrârea din 2001 ºi modificatã puþin în
2006 ºi sã se îndrepte în cu totul ºi cu totul în altã direcþie. Or, Bologna
avea un scop, tocmai acela de a împuternici Uniunea Europeanã, adicã sã
scoatã într-un timp mai scurt, cu un an mãcar, specialiºti de bunã calitate,
dar sã avem grijã sã vedem numai ce ne trebuie ºi sã ajutãm o masã mare
de oameni sã se pregãteascã în acest sens. ªi universitatea noastrã asta a
fãcut. Care universitate a mai fãcut aºa ceva? Niciuna. Au bãgat banii în
buzunar. Dacã aþi fost atenþi, chiar la facultatea omoloagã a mea, la
Geografia din Bucureºti, erau profesori acolo, vreo cinci, care luau pe
lunã între 300-400 de milioane. Dar ºtiþi cum îi ia. ªi nu se întâmplã
numai la ei, se întâmplã peste tot la nivelul profesorilor, ºefi de catedrã
º.a.m.d. Au fãcut multe specializãri, erau necesare trei, au fãcut zece;
erau necesare trei masterate sau cinci, ei au fãcut cincisprezece, dar
materiile sunt cam aceleaºi. ªi materia respectivã o predã o singurã datã,
dar ia leafã de zece sau de cinci ori. ªi, în loc de leafa de 50-80 de milioane,
nu ºtiu cât are un profesor acum, luau 300 de milioane. ªi acest lucru l-au
fãcut aproape toate universitãþile de stat, fãrã sã mai vorbim de
universitatea din Oradea, care a fãcut ºi diplome false. Dar, doamna
ministru, aþi auzit-o spunând vreodatã ceva în legãturã cu acest subiect,
diplomele false de Oradea? Eu închid, spunând un lucru: cred cã trebuie
sã încheiem, ºi într-o scrisoare ºi în cealaltã, cu preocuparea noastrã pentru
a participa la reformã ºi modernizarea învãþãmântului, ceea ce spunem
am fãcut ºi pânã acum, dar putem face ºi mai mult de acum încolo.

Poziþia Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi propuneri
de soluþii cu privire la problemele aflate pe agenda
discuþiilor cu ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii,
din data de 3 august 2009
(Urmare din pag.1)

Faptul cã procesul de învãþãmânt, de la studiu pânã la
examinare, se desfãºoarã on-line, este legal ºi în interesul
învãþãmântului, iar acest lucru este atestat de experienþa celor
mai mari universitãþi din Europa ºi din lume. Acest fapt contribuie
la creºterea accesibilitãþii programelor de învãþãmânt superior ºi
este în interesul cetãþenilor României. De asemenea, este legal ºi
în interesul studenþilor ca Universitatea Spiru Haret sã asigure
celor înscriºi la o facultate având sediul în Bucureºti, Braºov,
Constanþa, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Câmpulung Muscel ºi Blaj,
accesul, pe plan local, la tehnologia necesarã învãþãmântului online, suplinind, astfel, grava subdezvoltare a comunitãþilor locale
din acest domeniu. Dacã fiecare student ar avea acces on-line, de
la el de acasã, la un program de studii, Centrele pentru învãþãmânt
la distanþã nu ar mai fi necesare. De exemplu, în SUA, toþi
studenþii de la forma de învãþãmânt la distanþã au calculatoare la
domiciliu, acces on-line ºi, ca atare, nu trebuie sã se deplaseze
pentru pregãtire ºi evaluare universitarã.
Propuneri de rezolvare/optimizare:
- îmbunãtãþirea comunicãrii on-line a cadrelor didactice cu
studenþii;
- creºterea numãrului de tutori;
- diversificarea procedurilor de evaluare a pregãtirii;
- creºterea gradului de securizare a derulãrii examenelor;
- adaptarea soft-ului Platformei de e-learning Blackboard la
noi exigenþe privind: realizarea cataloagelor, consemnarea seriilor
de studii, datele de susþinere a examenelor etc.;
- crearea de biblioteci (carte tipãritã), la nivelul Centrelor I.D.;
- crearea de librãrii (carte tipãritã, CD), la nivelul Centrelor I.D.

- continuarea procesului de evaluare instituþionalã periodicã
de cãtre o agenþie internaþionalã.
C. În privinþa raportului studenþi/cadru didactic
Propuneri de rezolvare/optimizare:
- Conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, norma didacticã are în vedere numai forma
de învãþãmânt de zi. Formele de învãþãmânt la distanþã ºi cu
frecvenþã redusã nu sunt normate, potrivit legii;
- Potrivit prevederilor art.84 alin.5 din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, formaþiunile de studiu ºi
dimensiunile acestora se stabilesc de senatele universitare, la
propunerea consiliilor facultãþilor, conform legii;
- La forma de învãþãmânt de zi, la un cadru didactic revin
38,8 studenþi (1057 cadre didactice raportate la 41.011 studenþi
de la forma de învãþãmânt de zi).
D. În privinþa confirmãrii titlurilor didactice de profesor
universitar ºi conferenþiar universitar titular
Propunere de rezolvare/optimizare:
- Dosarele pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor
didactice vacante de profesor/conferenþiar universitar, conform
legii, au fost aprobate de Consiliile Facultãþilor ºi validate de
Senatul universitar. Ele au fost înaintate, spre confirmare
Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii, proces care va continua.
E. În privinþa reprezentãrii studenþilor în structurile de
conducere ale Facultãþilor ºi Universitãþii

Propunere de rezolvare/optimizare:
- Deºi la nivelul structurilor de conducere ale facultãþilor ºi
B. În privinþa evaluãrii externe a calitãþii procesului de
Universitãþii studenþii sunt reprezentaþi, începând cu anul
învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret
universitar 2009/2010, procentul acestora va creºte la 25%.
Propuneri de rezolvare/optimizare:
Poziþia Senatului Universitãþii Spiru Haret a fost aprobatã,
- depunerea dosarelor, în vederea acreditãrii specializãrilor/
programelor de studii autorizate sã funcþioneze provizoriu ºi a cu unanimitate de voturi, în ºedinþa extraordinarã din data de
dosarelor, în vederea evaluãrii periodice a specializãrilor/ 1 august 2009.
programelor de studii acreditate;
Senatul Universitãþii Spiru Haret

Activitate întemeiatã pe o gândire pozitivã,
clarã ºi curatã
Prof.univ.dr.doc. Ioan POP DE POPA
Sunt de-a dreptul siderat cã asist la acest scandal, care este pornit de
MECI în mod absolut nejustificat. Am o vârstã, nu v-o spun, dar vreau sã
vã spun cã sunt în perioada sintezelor, când lucrurile le gândesc la rece ºi
aºa cum trebuie, trãgând concluzii corespunzãtoare. Am trecut prin patru
universitãþi ºi o spun absolut deschis, ºi se poate lua procesul verbal, cã
Universitatea Spiru Haret este cea mai bunã dintre cele prin care am
trecut. Sigur, argumentele sunt multiple, Universitatea Spiru Haret are o
bazã materialã de excepþie, este condusã de cadre didactice cu o experienþã
ieºitã din comun. Avem introdus învãþãmântul Blackboard, la care nu se
poate da ºpagã. Pe de altã parte, Universitatea este condusã de preºedintele
nostru, pe care sã-l þinã Dumnezeu în continuare, care este un om blând,
un om carismatic, un om cu o gândire ca apa de munte, clarã ºi curatã ºi
o gândire pozitivã. Nu este omul care sã bage mâna în venitul universitãþii,
pentru acest motiv s-au investit toate sumele în progres, în calitate ºi în
dezvoltare, ceea ce nu prea am observat în alte pãrþi. Sigur, referindu-mã
la problema care este pusã astãzi în discuþie, nu este de mirare cã a apãrut
acest scandal, a apãrut cu ani înainte, când tot MECI a desfiinþat de la
Universitatea Spiru Haret Facultatea de medicinã, a luat-o în mod abuziv
ºi a dat-o Universitãþii Titu Maiorescu, în spatele cãreia unii dintre noi
ºtim cine stã. Nu e igienic sã vã spun. În orice caz, acest al doilea scandal
este tot un scandal artefact, care se bazeazã pe un lucru ireal, pe minciuni
ºi calomnii, care vor fi practic demolate ºi documentate. Dar sã nu sã ne
oprim numai la nivel de discuþii fãrã de a da replici, cu mãsuri concrete,
pe care persoanele care le-au afirmat sã le ºi simtã. Ce implicaþii are
acest scandal? Cele o sutã de mii de diplome care sunt sau nu sunt, pe
care MECI vrea sã le desfiinþeze, vor crea aºa valuri mari în societatea
româneascã, ceea ce este de nedorit. O sutã de mii de oameni vor fi loviþi
în veniturile lor materiale, în pregãtirea lor profesionalã, în idealul lor ºi,
de ce sã n-o spunem, chiar în credinþa, în acþiunile acestui popor. ªi sã nu

uitãm cã nu-i vorba numai de o sutã de mii de oameni, cã fiecare are fraþi,
familii, rudenii, prieteni ºi poate cã cifra se va ridica chiar la un milion.
Primul perdant din aceastã problemã în opinia mea la votãri va fi PSD,
care va fi sancþionat de toþi aceºti oameni, care au pierdut prin faptul cã i-a
dus la sapã de lemn, cã asta-i realitatea ºi iniþiatorul acestui scandal este
chiar el. Dar lucrurile nu se vor opri aici, veþi vedea, dupã ce trece perioada
admiterilor, o sã aparã un articol cu scuze: vã rugãm sã ne scuzaþi, dar
asta a fost momentul cutare, dar scopul ºi l-au atins, ne-au redus numãrul
candidaþilor la admitere ºi ne-au dat o loviturã sub centurã, pe care noi
nu o meritam. Ce propun? Vrei pace, pregãteºte-te de rãzboi. Sã pretindem
MECI ca în mãsura în care am fost noi verificaþi sã fie verificate ºi celelalte
universitãþi, care, sã zicem, au aceleaºi hibe de care suntem acuzaþi noi
ºi sunt foarte multe. Au apãrut la televizor foarte mulþi care au recunoscut
cã ºi-au pierdut acreditarea ºi nu au mai reînnoit-o. Deci sunt în aceeaºi
culpã, sã zicem, faþã de ceea ce se întâmplã cu noi. Al doilea lucru
important este cã aceste diplome sã nu fie anulate sub niciun motiv. Legile
din România nu acþioneazã retroactiv. Deci, ceea ce vrea sã facã doamna
ministru eu cred cã este un abuz. Doreºte reformã? Da, de mâine încolo.
N-are nimenea nimic de spus, ne vom încadra º.a.m.d., dar nu lovi în
atâþia licenþiaþi care ºi-au terminat studiile în mod cinstit ºi de bunã
credinþã în perioada trecutã. Se vorbeºte de cinci ani sã meargã sã dea
examene, va fi un motiv de rãfuialã continuã ºi de lovituri împotriva
Universitãþii Spiru Haret, cã nu sunt pregãtiþi, cã nu cutare ºi cutare ºi
asta se ºtie, de asta a propus ceea ce a propus. Sã nu fiþi de acord cu acest
lucru; asta ar fi în primul rând ºi o înjosire a prestigiului universitãþii
noastre vizavi de ºtiu eu care universitate, în care vor trimite licenþiaþii
sã-ºi susþinã examenele, sã îºi ia drepturile.
În final, aº dori sã vã spun cã nu trebuie sã ne oprim aici, dacã
instanþele din România vor fi echivoce, mergeþi la Haga, ºi acolo aduceþi
ºi argumentele celor cu care au cerut acreditarea acum, care v-ar putea fi
de folos. Nu vã opriþi la nivelul nostru. Haga este ultimul element care-ºi
spune pãrerea în mod corespunzãtor.

Control preocupat doar de elementele de secretariat
Prof.univ.dr. Constantin MECU
ªi eu un profesor cu state de
serviciu vechi în învãþãmântul
românesc ºi cu atât mai mult în
învãþãmântul universitar. Situaþia,
pe care o parcurgem în prezent, pe
de o parte, ne îndurereazã, ne
întristeazã. Pe de altã parte, are
umbre, are elemente care ne aduc o
anumitã îmbãrbãtare, o anumitã
luminã. Mã întristeazã, pentru cã
suntem victimele concurenþei, dar
nu al oricãrui tip de concurenþã, a
unei
concurenþe
neloiale;
concurenþa este de douã feluri: se
folosesc mijloace corecte, legale, ºi
se folosesc mijloace incorecte,
ilegale. Ei bine, de la un cap la altul,
în aceastã campanie, care se duce
de multã vreme împotriva noastrã,
folosind mijloacele concurenþei
neloiale, s-a reuºit sã se creeze un
asemenea câmp de presiune
extraordinar, s-a reuºit sã se atragã
multã lume de partea celor care
vorbesc mai mult, a celor care se
aflã la putere, cum este aceastã
doamnã ministru Andronescu,
astãzi. Asta nu înseamnã nici pe
departe cã adevãrul este acolo, dar
repetã, repetã, repetã cã pânã la
urmã intrã ºi în capul altora, cu mai
puþinã experienþã, ºi ajung,
nevinovat, sã se situeze pe o poziþie
incorectã. M-a uimit faptul cã
sindicate, preºedinþi de sindicate, e
drept de sindicate de stat, stau
alãturi, la televiziune, de cei care
conduc discuþiile ºi-i sprijinã în a
restricþiona cuvântul nostru, le dau
argumente pentru a veni ºi acestea

împotriva noastrã. Mã întristeazã în
egalã mãsurã faptul cã posturile de
televiziune mai oneste n-au gãsit de
cuviinþã sã-ºi expunã punctul de
vedere. A lãsat pe cele care cântã
melodia guvernanþilor ca sã spunã
orice numai sã spunã ºi numai sã-ºi
atragã, ca sã zic aºa, partizani. Asta
ºi multe altele sunt elemente de
întristare. Aº vrea sã vã mãrturisesc
puþin despre acest control ultim,
care ne-a fost fãcut. Dintr-o datã,
nu se poate spune cã este expresia
aceleia, a concurenþei legale, ºi este
expresia ilegalitãþilor care existã în
societatea româneascã. Dacã
spunem cã nu existã greºim, dar
dacã trebuie sã spunem, cine le
face? Nu noi am fãcut aceste
ilegalitãþi, ci cei care ne condamnã
pe noi. În legãturã cu aceastã ultimã
întâlnire, s-a trimis, chipurile, ne-a
invitat ca sã ne transmitã concluziile
unei comisii care a fost vreo trei zile
la noi ºi care ar fi realizat un control
al activitãþii noastre. Eu întreb:
poate sã se tragã concluzii asupra
activitãþii unei instituþii de
dimensiunile ºi complexitatea
universitãþii noastre, folosind,
precupându-te doar de elementele
de secretariat? Asta au fãcut ei. În
asta stã valoarea unei instituþii sau
valoarea unei instituþii o dã
învãþãmântul pe care-l practicã,
calitatea profesorilor care fac acest
învãþãmânt ºi, în ultimã instanþã,
calitatea absolvenþilor. Dar,
domnule, dacã venea ºi-mi spunea:
absolvenþii voºtri în masã sunt

respinºi de angajatori. Dacã venea
ºi-mi spunea: cadrele didactice de
aici nu fac faþã sarcinilor pe care le
pune un învãþãmânt actual,
competitiv ºi uite de unde rezultã
asta: 1,2,....5. Dacã venea ºi-mi
spunea: curricula voastrã, planurile
ºi toate celelalte sunt învechite ºi-mi
demonstra acest lucru, atunci da,
puteam sã discutãm. Dar, ce sã
discut eu cu o echipã, care pune în
discuþie, în exclusivitate, activitatea
secretariatelor ºi gãsesc într-un
registru matricol o îngroºare a unui
nume, sau pur ºi simplu nu gãsesc
ultima serie care a terminat acum
cei trei ani, cã sunt trecuþi în
întregime în registrul matricol. Nici
la ei nu sunt trecuþi cei din ultima
serie, dar, bineînþeles cã nouã ne fac
probleme. De ce ne fac probleme?
Pentru cã, sã ne gândim, cine a fost
în comisie? În aceastã comisie, la
noi, la economie, au venit, în esenþã,
ingineri ºi, mulþi dintre aceºtia au
lucrat în Politehnica din Bucureºti,
unde doamna ministru continuã sã
fie rector. Sigur, a delegat puþin
aceastã funcþie unui prorector.
Aceia au fost trimiºi. Trei inºi din
cei care ne-au vizitat sunt din
Politehnicã. ªi vin sã ne discute pe
noi, care suntem reprezentanþii unui
învãþãmânt de tip umanist. Pãi, cum
vin? Dacã vor sã ºtie nivelul nostru
de culturã, de pregãtire, de
profesionalism, sã trimitã colegi de-ai
noºtri, sã stãm de vorbã faþã-n faþã
ºi sã vedem. Aceia n-au curajul sã
vinã, pentru cã ne cunoaºtem de-o
viaþã, ºtim de unde provenim, ºtim
ce contribuþie am avut fiecare în
domeniul ºtiinþelor economice,

ºtim, în cazul nostru, cã mulþi dintre
noi am reprezentat România la
congrese
mondiale
ale
specialitãþilor noastre ºi nu pot sã
vinã ei sã ne spunã nouã bazaconii,
cum poate sã vinã un inginer tânãr,
care pur ºi simplu afirmã ºi nu mai
discutã mai departe. Controlul, de
la un cap la altul a fost aceeaºi
expresie a unei concurenþe nelegale,
neloiale, a fost cum s-a spus aici,
pe bunã dreptate, organizat într-o
perioadã
absolut
contrarã
principiului organizãrii unui
control, adicã, cei care se judecau
nu mai erau într-o perioadã a
activitãþii lor decât în mod
întâmplãtor: 1. studenþii care
trebuiau sã spunã cum învaþã ei la
noi în universitate, nu mai era
niciunul în universitate; 2.
profesorii, cum s-a spus ºi de dl
preºedinte, erau în concediu, chiar
acum doamna decan de la
Câmpulung îmi spunea cã a venit
tocmai din Moldova, cu maºina, azi
noapte, interesatã sã ºtie ce se
discutã astãzi. Problemele pe care
le-au pus în discuþie sunt
nesemnificative pentru calitatea
muncii unei unitãþi. Dintr-o datã
apreciez cã acest control, care a
prilejuit doamnei ministru sã tragã
anumite concluzii finale, este el
însuºi în afara normelor absolut
unanim acceptate de cãtre oamenii
corecþi din þara noastrã. Lucrul
acesta îl putem extinde ºi la
acþiunile întreprinse de-a lungul
anilor universitari. Pur ºi simplu s-a
plecat de la punctul de vedere, de
la o concluzie prefabricatã la un
anumit nivel ºi, treptat-treptat, s-a

încercat sã se impunã ideea acelui
punct de vedere în rândurile opiniei
publice. De aici decurge pericolul
în faþa cãruia ne aflãm. De altfel,
doamna ministru, pe un ton aproape
ultimativ, ne-a spus: domnule,
citindu-ne 5,6,7 puncte, cãrora, într-un
fel, se dã rãspuns ºi aici, la acest
material, domnule, astea sunt
pãrerile comisiei ºi ale noastre.
Gândiþi-vã bine, cã atât mai aveþi
posibilitatea, sã ne aduceþi la
cunoºtinþã punctul dumneavoastrã
de vedere, pânã miercuri. Cu alte
cuvinte, nu aducem pânã miercuri
un rãspuns de la un capãt la altul
favorabil acestor puncte de vedere,
rãspunderea nu cade pe ea, ci
rãspunderea cade pe noi. De aici,
domnilor, vã spun cinstit, personal
sunt îngrijorat de nesãbuinþa ºi de
febrilitatea ºi de efortul pe care-l
face aceastã doamnã, raliind treptattreptat ºi vârfurile conducerii din
România la punctul ei de vedere.
Pãi, ce putem spune, domnul
Geoanã, la început, a adoptat o
atitudine parcã puþin mai
echilibratã. Preºedintele Bãsescu a
spus: domnule, aceastã poziþie în
legãturã cu Spiru Haret este
expresia luptei, concurenþei dintre
universitãþile de stat cu
universitãþile particulare. M-am
bucurat pentru cã ºi eu aºa apreciez,
cã este expresia acestei lupte, pe
care am constatat-o de-a lungul
întregului an universitar. Ca ºi pe
domnul Posea, ºi pe mine m-a
delegat domnul preºedinte la unele
întâlniri ale rectorilor. Ei bine, acolo
aproape nu poþi sã spui ceva fãrã ca
vecinul tãu rector la universitatea de

stat sã nu înceapã sã mormãie, sã-þi
facã niºte semne. Nu le convine nici
lor absolut nimic, ºi anume din
cauza aceluiaºi motiv. Multe
universitãþi de stat n-au avut
studenþi, nu au bazã materialã ºi,
folosindu-se ºi de legislaþia care
cautã sã fie impusã cu obstinaþie în
ultima vreme, ºi anume cã o
universitate particularã desfiinþatã,
bunurile ei trec în patrimoniul altora
ºi, desigur, studenþii sunt absorbiþi
de alte facultãþi, fac tot ce pot ca sã
sprijine poziþiile, cum sunt cele ale
doamnei ministru. Vedeþi, suntem
într-o situaþie absolut delicatã. Cred,
domnul preºedinte, aºa a arãtat în
referat, nu avem soluþie, deºi între
noi au existat discuþii cu privire la
cãile pe care trebuie sã le urmãm
decât a ne exprima consecvent
dreptatea noastrã. E drept cã noi,
românii, spunem câteodatã poþi sã
mori cu dreptatea în mânã, existã
acest pericol dacã societatea e
nedreaptã. Dacã societatea este aºa
cum este societatea noastrã acum,
se raliazã dupã ãºtia sunt
conducerea, ãºtia au dreptate, noi
putem fi victima acestei situaþii a
momentului actual al societãþii
româneºti, dar eu unul nu-mi fac
mea culpa, eu unul nu mã simt
vinovat, ba, dimpotrivã, mã simt în
drept sã spun aceste adevãruri ºi
acum, ºi mâine ºi oricând va fi
necesar. Eu nu simt cã am fãcut
cuiva o nedreptate, cã am fost
nedrept cu studenþii, cã nu i-am
informat exact care este situaþia la
noi, cã n-am publicat în mod real
condiþiile în care se aflã fiecare
specializare, pãi, cum sã le publici,

când ei spun cã universitatea nu-i
acreditatã,
nu
domnule,
specializãrile nu sunt acreditate, aþi
înºelat studenþii. Pardon, nu am
înºelat pe nimeni, le-am spus
întotdeauna cum suntem, cine
suntem ºi ce putem face pentru ei.
ªi, cred cã noi, profesorii, ne-am
strãduit cum am putut mai bine sã
facem acest lucru. Deci, plecãm în
aceastã situaþie grea în care ne
aflãm, în tot cazul, cu fruntea sus.
Aici, colegii mei, nu vreau sã mã
lungesc prea mult, ºi-au spus
pãrerea cu privire la ce trebuie sã
facem, sunt de acord cu colegul meu
de la economie, ºeful catedrei de
finanþe, cã am putea sã lãrgim sfera
de informare ºi sfera de acþiune a
universitãþii noastre. Sunt de acord
chiar cã am fost puþin cam înceþi în
a rãspunde dezinformãrilor care s-au
succedat de-a lungul acestui an,
cam înceþi ºi cam tardivi ºi cam
insuficienþi faþã de amploarea
acestor defãimãri, de ce sã nu
recunosc acest lucru. Ba,
dimpotrivã, mã acuz pe mine însumi
cã fiecare dintre noi sã fi intervenit
cu articole la un ziar, la o revistã, la
o reuniune la care am participat, era
sau nu era locul, sã ne fi referit la
aceste dezinformãri, nu am procedat
în
acord
cu
amploarea
dezinformãrilor ºi, pânã la urmã, a
pericolului care ne paºte. Ne vom
duce la ºedinþã, ne vom reafirma
adevãrurile, vom spune cã ºi în
celelalte
universitãþi
sunt
neîmpliniri, sunt lucruri care nu sunt
perfecte; a fost publicatã lista
tuturor universitãþilor, statutul
universitãþilor ºi, în primul rând de

stat, care nu au multe specializãri
autorizate sau acreditate. Noi
suntem deasupra lor, pentru cã
într-adevãr noi le avem, dar nimeni
nu le spune nimic. Pãi, ãsta-i
control, asta-i deontologie, asta ce
este din partea celor care ne-au
controlat? Voi spune aceste lucruri,
aºa cum rezultã ºi din raport. Va
trebui sã expunem lucrurile fãrã
nervi, în mod calm, pentru cã
adevãrul ne sprijinã în acest sens.
Sã încercãm sã fim cât mai expliciþi,
sã încercãm ca adevãrurile sã fie
înþelese, multe nu sunt înþelese. Nu
suntem înþeleºi, suntem intimidaþi,
suntem obstrucþionaþi, incomodaþi
ca sã putem sã expunem aceste
adevãruri. Sã facem tot ce putem în
condiþiile date, care nu ne sunt
favorabile, pentru a afirma aceste
adevãruri. În fine, închei cu
exprimarea satisfacþiei cã mulþi
dintre cei care lucrãm în aceastã
universitate s-au manifestat deschis.
Sã zicem aºa: ataºamentul ºi
dragostea faþã de universitate. În
primul rând, m-a surprins poziþia
absolvenþilor, faptul relevat aici ºi
de domnul Tudosescu, cu aceastã
Asociaþie a absolvenþilor, ºi cu
scrisoarea pe care ei au publicat-o.
Faptul cu scrisoarea pe care au
publicat-o din partea cadrelor
didactice, iniþiatã într-adevãr de
profesori de la noi de la economie,
dar care a fost aprobatã de
majoritatea profesorilor. Deci, avem
accepþiunea, avem acordul întregii
universitãþi pentru a expune acest
punct de vedere în maniera în care
ne-a fost prezentat aici, ºi sã vedem
posibilele urmãri.
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Cine ºi unde ne sunt absolvenþii?
Lucrez ca ºi grefier la Judecãtoria Buzãu. Îmi sunt necesare studiile
la serviciu, pentru pãstrarea locului muncã.
Mi-ar fi fost aproape imposibilã deplasarea pentru examene la
Bucureºti, deoarece nu puteam lipsi de la serviciu. Suntem aproape toþi
colegii prinºi la aceastã formã de învãþãmânt.
Am colegi care sunt deja plãtiþi la studii superioare de specialitate.
De asemenea, am colegi ºi în judeþul Prahova, chiar la Curtea de Apel
Ploieºti care deja sunt plãtiþi pentru studii superioare de specialitate.
O întreb pe doamna ministru, dacã nu ar fi fost legalã obþinerea
licenþei, cum pot oare aproba instanþele de specialitate, chiar CSM-ul în
speþã, plata salariilor pentru studii superioare de specialitate? Deci, aceste
licenþe ºi diplome au fost recunoscute de cei în domeniul justiþiei.
Aceeaºi situaþie este ºi la Jandarmeria Buzãu. Am colegã care lucreazã
de trei ani pe post de jurist la RAM Buzãu.
Mulþumesc!

Rodica UNGUREANU  anul absolvirii  2009
la Facultatea de Drept, Bucureºti
Centrul Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã  Buzãu
Lucrez în domeniul Marketingului de aproximativ trei ani, încã de la
înscrierea mea la aceastã facultate. Activitãþile desfãºurate de-a lungul
acestor trei ani s-au bazat tocmai pe studiile urmate, reprezentând,
totodatã, cel mai bun examen practic pe care aº fi putut sã-l susþin.
Universitatea Spiru Haret a reprezentat pentru mine o ºansã. O ºansã la
studiu, dar ºi la împlinire profesionalã. Aceastã ºansã mi-a fost refuzatã
mie, dar ºi multor altor colegi de facultate de cãtre adoratul nostru sistem
de stat. Vã pot spune cu certitudine acest lucru, deoarece anterior acestei
facultãþi, am urmat, timp de aproximativ trei ani, cursurile Facultãþii de
Energeticã din cadrul Universitãþii Politehnica Bucureºti, facultate pe
care însã nu am finalizat-o. Acest lucru nu s-a datorat dificultãþii acestei
facultãþi, fapt arhicunoscut de toatã lumea de altfel, ci datoritã
inflexibilitãþii unui sistem antic, în care nu s-a mai investit de ani de zile,
ºi care nu permitea nici o altã formã de studiu decât cea de ZI; pentru mine
acest lucru fiind imposibil la acel moment. Ca sã concluzionez, vã mai spun
doar câteva cuvinte: Lãsaþi interesele personale deoparte ºi puneþi raþiunea
înainte. Dacã într-adevãr vã doriþi sã evoluam, atunci lãsaþi-ne sã o facem!

Mirela RÃDULESCU  anul absolvirii  2009 Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, specializarea Marketing, ID
Dupã obþinerea Diplomei de licenþã voi avea posibilitatea de a
promova în cadrul compartimentului Juridic ºi Contencios Administrativ
al administraþiei publice locale în care lucrez.

Cine ºi unde ne sunt absolvenþii?

Datoritã acestei universitãþi voi reuºi în cursul acestei luni sã mi se
În baza pregãtirii, a cunoºtinþelor din domeniu ºi a examenului de
transforme postul, conform Legii nr. 188 a funcþionarului public, din studii licenþã promovat cu nota 10, am fost cooptatã în echipa de marketing a
medii în studii superioare. ªi nu numai asta, am învãþat foarte multe de la Multicultural Association of Carleton County Inc. - NB, Canada.
profesorii care ne-au predat cursuri, chiar daca am urmat specializarea la
Studii în curs: Facultatea de Filosofie, ªtiinþe Politice ºi Studii
frecvenþã redusã.
Culturale, an II - încheiat anul curent, integralistã - ID.
Responsabilitãþi: cercetãri de piaþã, crearea de materiale publicitare
Simona NEAGU  anul absolvirii  2009  ºi de prezentare, creaþie graficã ºi design, articole de opinie/tematice în
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, presa localã sub logo-ul instituþiei.

specializarea Administraþie Publicã

Fiind angajat ca învãþãtor, odatã cu absolvirea facultãþii am fost
încadrat ca Institutor I ºi remunerat corespunzãtor.
Pe lângã activitatea de la clasa din ciclul primar, mi-au fost încredinþate
ºi câteva ore de geografie la clase de gimnaziu.
Aº mai adãuga faptul cã nu înþeleg de ce nu se fac publice sumele
de bani care sunt cerute în sistemul de stat-privat (locurile cu taxã de la
stat) pentru un an de studiu, fie el de licenþã sau de masterat. Vã spun
cã sunt mult mai mari, iar eu ca învãþãtor niciodatã nu mi-aº putea
permite sã plãtesc astfel de taxe. În plus, chestiunea legatã de prezenþa
la cursuri, cunosc destule cazuri de studenþi la stat, cursuri de zi, care
au plãtit pentru a fi acceptaþi în examene. Atunci mã întreb ce e mai
grav: sã fi student la zi ºi sã nu fi prezent, sau sã fi student la ID, înveþi
singur ºi te prezinþi la examen? Eu cred cã a doua variantã e mai corectã
ºi cinstitã.
Cu speranþã,

Daniel-Corneliu URLEA  anul absolvirii  2008 
Facultatea de Geografie, Bucureºti,
Centrul Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã Timiºoara
În anul 2008 am fost admisã la Universitatea Transilvania din Braºov,
Facultatea de Medicinã la masterul cu specializarea Management ºi
politici sanitare forma de învãþãmânt-zi, pe locuri cu subvenþionare
bugetarã ºi tot în anul 2008 am fost admisã la masterul cu specializarea
Managementul proiectelor, forma de învãþãmânt online la Facultatea
de Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul SNSPA.
Menþionez cã la ambele mastere, dupã primul an ºcolar, nu am nicio
restanþã.

Nicoleta CAZAN  anul absolvirii  2008 
Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti, Centrul
Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã  Slobozia.

Veronica CHIRNOAGÃ  anul absolvirii  2008 
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale (ID) - specializarea Marketing.
Din 2005 (când am absolvit un curs postliceal de contabilitate) lucrez
la o firmã în cadrul Departamentului de Contabilitate; în 2006 m-am
înscris la Universitatea Spiru Haret, învãþãmânt la distanþã (ca sã pot ºi
lucra), pentru a mã perfecþiona în acest domeniu. Ceea ce am învãþat în
facultate am pus în aplicare la locul de muncã, ºi din moment ce pânã în
prezent nu am fost concediatã înseamnã cã angajatorul este mulþumit de
prestaþia mea. Consider cã în aceºti trei ani nu am trecut ca gâsca prin
apã, cum spun unele guri; nu conteazã forma de învãþãmânt, cãci am
învãþat la fel de mult ca ºi cei de la zi. Se vehiculeazã cã ºcoala scoate
tâmpiþi, dar nu cred cã putem sã intrãm toþi în aceeaºi oalã; dacã se
pune astfel problema, atunci ºi ºcolile de stat scot tâmpiþi. De ce ar fi
valabil doar pentru cele particulare sau doar pentru Spiru Haret? S-a mai
pus problema cã este o chestie pur politicã. ªtiþi ceva domnii mei
politicieni? Nu mã intereseazã politica voastrã! Mã intereseazã sã învãþ
ceea ce îmi place ºi sã demonstrez unora ca voi cã nu suntem tâmpiþi!
Cu respect!

Mã numesc AVRAM HORIA IOAN. Am absolvit Facultatea de
Filosofie-Jurnalism - promoþia 2006-2009 - ºi am susþinut examenul de
licenþã, împreunã, colegi de la ZI, FR, ID, specializarea Jurnalism, în 10
iulie 2009, obþinând media 9,70, media generala pe trei ani Bologna fiind
de 9.04, fãrã nici o restanþã!
Sunt salariat al Bibliotecii Judeþene Mureº, în calitate de bibliotecar
gr.I A  studii medii (obþinut în urma promovãrii tuturor examenelor de
grad profesional)  ºi în urma obþinerii/depunerii Diplomei de licenþã ar
trebui sã fiu promovat ca bibliotecar gr.I A  studii superioare, prin

 Kocsis Francisko - absolvent al Facultãþii de Istorie - licenþiat 2009
(redactor al prestigioasei reviste de culturã VATRA ºi membru al Uniunii
Scriitorilor din România);
 Ioan Suciu Moisa - student anul III la Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism, membru al Uniunii Scriitorilor din România;
 Adrian Armand Giurgea - scriitor, redactor la Realitatea TV TârguMureº, absolvent al Facultãþii de Drept, promoþia 2009;
 dr. Eugeniu Nistor, preºedintele Filialei Mureº a Uniunii Scriitorilor
din România, absolvent al Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism (pe care
dl. prof.univ.dr. Ioan Roºca, decan al Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalism, sigur îl ºtie bine!)

Horia Ioan AVRAM  anul absolvirii  2009 
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism, Bucureºti
Centrul Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã 
Târgu Mureº, specializarea Jurnalism
Lucrez ca asistent manager la o firmã al cãrui domeniu de activitate
este proiectarea, recepþionarea-predarea lucrãrilor care se executã de cãtre
firmã etc.
Sincer lucrez la aceastã firmã din 2005, îmi place sã lucrez în cadrul
acestei firme, chiar sunt foarte apreciatã, dar, chiar am vrut sa îmi caut
un loc de muncã, adicã în domeniul psihologiei.
Din nefericire, nu am putut, deocamdatã, sã mã despart de acest loc
de muncã, deoarece nu au fost de acord cu mine, adicã sã îmi dau demisia!
Citez exact pe ºeful meu: Jos pãlãria în faþa ta!, Nu vreau sã te
duci, mai bine îþi mãresc salariul, dar te rog sã rãmâi. Se vede cã ai
talent ºi cã tinzi spre a fi psiholog, nu cred cã o sã mai gãsesc o persoanã,
care ºtie sã vorbeascã cu oamenii ºi sã-i faci sã înþeleagã exact ce trebuie,
pe mãsura fiecãruia etc.
Motivul meu nu au fost banii, ci dorinþa sã fac ce îmi place, în domeniul
în care m-am pregãtit, adicã ca psiholog, dar sincer nu ºtiu, dupã aceste
insulte ºi calomnii aduse de Ministerul Educaþiei, dacã o sã mai am o ºansã
în domeniu, cândva ca sã mã prezint într-o instituþie, de a cere dreptul sã
devin ºi eu un psiholog cu experienþã, în folosul societãþii noastre!
Responsabilitãþi: resurse umane, adminstrarea ºi evidenþierea
proiectelor, întocmirea proiectelor de la A la Z, adicã pânã la finalizare,
relaþii cu publicul etc.
P.S.: Nu diploma face un om sã fie competent într-un anumit domeniu,
ci omul însuºi trebuie sã dovedeascã pe parcurs de ce este capabil, de a fi
competent, ºi cei cu experienþã/competenþi învaþã întotdeauna pe parcursul
vieþii, cãci nu ne naºtem cu ºtiinþa, ci învãþãm pe tot parcursul vieþii noastre.
Cu stimã ºi respect,

Lucrez în cadrul Poliþiei Comunitare Iaºi în funcþia de agent, iar
activitatea pe care o desfãºor are legãturã cu specializarea pe care am
absolvit-o la Universitatea Spiru Haret, chiar mã ajutã. În anul 2008,
imediat dupã absolvire am susþinut examen la Institutul Naþional de
Magistraturã (INM), fãrã ca aceastã instituþie sã îmi respingã dosarul de
candidat pe considerentul cã Adeverinþa (diploma) este eliberatã de USH!

Mihai MIRU  anul absolvirii  2008  Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã, specializarea Drept
Locul de muncã: ªcoala nr. 29 Craiova, Dolj, învãþãtoare, vechime
în învãþãmânt - 23 ani.
Am absolvit facultatea pentru a putea dobândi un nou statut, cel de
institutor, statut ce îmi asigurã o mai mare stabilitate pe postul pe care
sunt titular ºi încadrarea într-o nouã grilã de salarizare, dar îmi oferã ºi
ºansa practicãrii unei noi meserii, în cazul în care învãþãmântul nu mai
reprezintã o soluþie pentru mine.

Georgeta -Mihaela ENUCA (FURNICA)
 anul absolvirii  2009  Facultatea de Sociologie
ºi Asistenþã Socialã, specializarea Sociologie
Nu înþeleg de ce se leagã atâta de aceasta instituþie de învãþãmânt
care este foarte serioasã. Pentru cã are taxele foarte convenabile ºi studenþii
nu se mai duc la celelalte universitãþi particulare care nu prea au studenþi?!

Stela CRIªAN  anul absolvirii  2008 
Facultatea de Psihologie din Bucureºti

APEL
cãtre cei ca noi!
manuale ºi zeci de comunicãri
ºtiinþifice. Pe toþi, însã,
împroºcarea cu noroi ne atinge
în aceeaºi mãsurã, fiindcã cel
care îmi furã bunul nume îmi
furã sufletul.
Brutal, grobian, fãrã
discriminare, prin gurile
abonaþilor la ºezãtorile de searã
organizate la niºte canale de
televiziune am auzit sãptãmânile
acestea cum se terfeleºte un
sistem de învãþãmânt care
încearcã sã vinã în întâmpinarea
nevoilor societãþii zilelor
noastre.
Nãucitor de volubile,
persoane altfel onorabile, îºi
dau cu presupusul fãrã nicio
cãdere, pricepându-se la viaþa
universitarã cum se pricepe tot
românul la fotbal, fãrã mãcar a
manifesta acea discretã
stânjenealã a omului obligat sã
vorbeascã despre ceea ce habar
n-are.
ªi repetãm, Universitatea
suntem noi toþi. Spiru Haret,
A.I. Cuza, D. Cantemir, N.
Titulescu sunt nume dincolo de
care e vorba de cei ca noi. Cei
care i-au avut profesori pe
Cãlinescu, Vianu sau Papu, cei
care dau generaþii dupã
generaþii de intelectuali ºi
specialiºti. Cei care ºi-au vãzut
cinstea mânjitã de eticheta ca
diplome false, învãþãmânt
care pregãteºte niºte neica
nimeni, un Caritas al
diplomelor, corp didactic de
adunãturã.
Mâine poate veþi fi
dumneavoastrã obiectul unor
atacuri nedrepte, care neagã din

transformarea postului, conform Ordonanþei privind salarizarea
bugetarilor!
Menþionez cã am experienþa unei vechimi în specialitate de 22 de
ani, fiind apreciat la locul de muncã, în urma recunoaºterii diplomei putând
fi propus ºi chiar candida pentru directorat (având în vedere cã jurnalismul,
asemenea biblioteconomiei, face parte din domeniul ºtiinþelor
comunicãrii!).
Am frecventat ºi Facultatea de biblioteconomie din cadrul
Universitãþii Dimitrie Cantemir  pânã la desfiinþare, iar ulterior am fost
admis, în urma concursului de admitere, la Universitatea 1 Decembrie
1918 din Alba Iulia  Facultatea de Teologie Ortodoxã  la ZI, pe loc
subvenþionat de la buget! Sunt ºi absolvent de teologie muzicalã ortodoxã!
Nepermiþându-mi sã-mi pãrãsesc locul de muncã din motive de
întreþinere (în prezent am 49 de ani!), nu am putut frecventa la ZI
Facultatea de Teologie Ortodoxã, deºi aveam medie foarte mare!
Am fost realizator ºi prezentator al revistei presei maghiare la Radio
Târgu Mureº (1991-1992), bursier al Fundaþiei pentru Societate Deschisã
SOROS (SUA) în 1995, în calitate de traducãtor - specializarea maghiarãromânã (sub coordonarea prof.univ.dr. Horvath Andor, de la Universitatea
Babeº Bolyai din Cluj).
Opþiunea frecventãrii Facultãþii de Jurnalisticã mi-a fost deosebit de
oportunã!
Sunt autor a trei cãrþi: Scheme spaþiale, Cãinþa, Isoane, trecut în mai
multe dicþionare cu referinþe critice exigente ale unor personalitãþi ale
culturii româneºti ºi îmi este dosarul în pregãtire pentru primirea în
Uniunea Scriitorilor din România! Totodatã, am activitate publicisticã
atestatã!
Recunoaºterea Diplomei de licenþã trudite la Universitatea Spiru
Haret, ar fi un pas semnificativ în desãvârºirea mea profesionalã, spre
folosul întregii comunitãþi!
Târgu-Mureº, 31 iulie 2009

Cãtãlina Mihaela NICULAE  anul absolvirii  2009 
PS
La Universitatea Spiru Haret au absolvit/studiazã prieteni de-ai mei
Facultatea de Management Financiar-Contabil,
din
Târgu-Mureº:
specializarea Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune

Alina MIHAELA  anul absolvirii  2009 
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
specializarea Drept

Suntem cadre didactice la
Universitatea Spiru Haret, adicã
asistenþi, lectori, conferenþiari,
profesori universitari.
Nu prea ºtim sã polemizãm
în afara subiectelor care privesc
meseriile noastre, dar studiul
speciei literare a pamfletului ne
face sã respingem cu notã
proastã grosolãnia, vocabularul
bãºcãlios, mârlãnia, tot ceea ce
nu e luminat de mãcar o licãrire
a spiritului.
Viaþa noastrã sunt cuvintele,
cifrele, simbolurile. Le preþuim,
le analizãm, îi învãþãm pe alþii
cã celebra vorbã pana e mai
tare decât sabia ºi-a aflat de-a
lungul veacurilor o deplinã
justificare.
Avem mândria de a aparþine
unei elite ºi nu ne e ruºine de
acest cuvânt, pentru cã numai un
corp de elitã poate gestiona
învãþãmântul universitar de
masã, de care e atâta nevoie în
ziua de azi ºi care e practicat ºi
în sistemul de stat, cu mare
entuziasm, prin minunatele
locuri nebugetate.
De aceea ne doare orice
vorbã nedreaptã, orice etichetã
trântitã obraznic ºi gros pe ecran,
fãrã chibzuinþã ºi fãrã
responsabilitate.
De aceea ne jigneºte orice
referire denigratoare aiuristicã ºi
fãrã þintã precisã, aºa, la modul
general, la Universitatea Spiru
Haret.
Universitatea suntem noi;
diferiþi, de vârste ºi capacitãþi
diferite; listele de lucrãri ale
unora sunt mai impresionante,
ale altora conþin doar câteva
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start diferenþele, ºi nu disting
între buni ºi rãi, cinstiþi sau
corupþi.
Ne adresãm celor ca noi,
universitarilor tãcuþi care au
oroare sau trac sau silã sã aparã
pe micile ecrane ori sã scrie la
gazetã cu întrebarea: dacã
mâine ministerului îi cãºunã
pe universitatea mea? Dacã eu
ºi colegii mei suntem mâine
întâmpinaþi cu priviri compãtimitoare sau dispreþuitoare fãrã
a ne putea apãra, cãci oprobriul
ºi-a fãcut efectul mulþumitã
forþei de penetrare a canalelor
media?
Insulta adusã unui corp
profesoral fãrã sprijinul celei
mai vagi dovezi de incompetenþã sau corupþie, e o palmã
datã tuturor universitarilor.
ªi încheiem, cu referire la o
persoanã anume, cineva ca
noi: doamna profesor universitar Ecaterina Andronescu.
Doamnã profesor, aºteptãm
sã vã nuanþaþi discursul public,
sã-l apropiaþi de cel academic
pe care sperãm cã-l practicaþi la
catedrã.
Aºteptãm sã vã alãturaþi
celor care protesteazã împotriva
prejudiciului de imagine adus
universitarilor.
Facem un apel la nuanþã, la
ponderaþie, la adevãr.
În numele unui grup de
profesori de la facultãþile
filologice din Universitatea
Spiru Haret,

Dreptul la replicã

Dimensiunile Universitãþii Spiru Haret

Î ntrucât considerãm cã
abordarea de cãtre mass-media
a subiectului este profund
denigratoare, convertindu-se
într-o continuã ofensivã, care
respinge sistematic dialogul ºi,
în consecinþã, ºi dreptul la
replicã, datorãm opiniei publice
româneºti câteva substanþiale
lãmuriri, pe care pânã acum am
fost împiedicaþi sã le formulãm.
Spiru Haret, universitatea
incriminatã, funcþioneazã din
anul 1991. A fost autorizatã în
anul 2000 ºi acreditatã în 2002
S-a încetãþenit ideea,
profund calomnioasã, a reducerii instituþiei la o unitate
prestatoare de servicii educative, eliberatoare de diplome pe
bandã rulantã la programele de
studiu
neacreditate
ºi
neautorizate.
O asemenea abordare ignorã
din start dimensiunile complexe
ale activitãþii desfãºurate aici de
cãtre un personal cu experienþã
administrativã ºi de cãtre cadre
didactice / cercetãtori ºi oameni
de culturã al cãror profesionalism este confirmat ºi de
activitatea desfãºuratã în
instituþii ºi universitãþi de stat
(acreditate).
Spre corecta informare a
opiniei publice, derutatã de
faptul cã, în numele calitãþii
învãþãmântului românesc afectatã de activitãþile U.S.H. -,
este incriminatã cantitatea de
studenþi a acesteia, sintetizãm
Conf. univ. dr. urmãtoarele aspecte, care
Anda TEODORESCU circumscriu dimensiunile

implicate în activitatea Spiru preocuparea pentru calitatea
Haret.
învãþãmântului ºi accentul pus
pe valenþele profesionalismului
1. Dimensiunea didacticã ºi ale experienþei practice în
Universitatea funcþioneazã domeniu.
Prin raþiunea de a fi ºi prin
la cele 30 de facultãþi numai cu
programe de studiu autorizate / natura lor, formele de învãþãacreditate (la forma de mânt la distanþã ºi frecvenþã
redusã exprimã opþiunea
învãþãmânt de zi).
Activitatea didacticã se studenþilor (aflaþi la a doua
desfãºoarã, conform legii, pe facultate, vizând promovarea în
formaþiuni de lucru pentru domenii în care au experienþã
studenþi (grupe, serii) ºi este profesionalã, dar nu ºi pregãtire
organizatã de cãtre cadrele teoreticã atestatã, sau care nu se
didactice din facultãþi, catedre, pot instrui în cadrul orarelor
din
cauza
departamente specializate. facultãþilor,
Universitatea Spiru Haret dispune programului de lucru) pentru
de un numãr de 1077 cadre studiu individual / învãþare
didactice, ºi nu 714, dupã cum permanentã. Acest tip de
afirmã eronat ministerul, total din activitãþi nu presupune
care 840 titulari, iar restul cu îndrumarea pas cu pas de cãtre
contract de colaborare, conform profesor, ci furnizarea de
legislaþiei privind funcþionarea informaþii, explicaþii suplimentare, evaluare ºi notare. În
personalului didactic.
Pentru realizarea raportului conformitate cu obiectivele ºi
dintre numãrul de profesori ºi conþinutul programelor de
numãrul de studenþi - de altfel studiu (neverificate de comisia
neprecizat în documentaþia ministerialã!), Universitatea
ARACIS ºi deci, nereductibil pune la dispoziþia acestor
obligatoriu la 15, dupã cum studenþi un ansamblu de
susþine doamna ministru! - materiale ºi de mijloace de
considerãm firesc sã recurgem la comunicare prea puþin utilizate
numãrul de studenþi care lucreazã sau inexistente în alte unitãþi de
nemijlocit cu profesorii (41.125, învãþãmânt (Biblioteca virtualã,
la forma de învãþãmânt de zi). platforma Blackboard, dezbateri
Raportul corect este astfel 38,18, ºi consultaþii de profil în cadrul
ºi nu 450, dupã cum afirmã unicei televiziuni private cu
caracter cultural necomercial,
neîntemeiat aceeaºi sursã!
Faptul cã la Relaþii Televiziunea România de Mâine,
permanent
prin
Internaþionale, Drept, Teatru, sprijin
Arhitecturã, Muzicã etc corespondenþa electronicã,
colaboreazã
personalitãþi cursuri ºi manuale, caiete de
consacrate în domeniu atestã seminar, materiale didactice

auxiliare - studii de caz, lucrãri comisiile de calitate din
practice -, publicate la Editura facultãþi.
Fundaþiei România de Mâine).
3. Dimensiunea culturalã a
2. Dimensiunea ºtiinþificã a Universitãþii Spiru Haret se
Universitãþii Spiru Haret este manifestã prin:
atestatã de:
 activitatea cultural un numãr de peste 1800 de educativã a postului de
cursuri publicate la Editura televiziune TvRM  educaþional
F.R.M. (care acoperã toate ºi cultural ºi a postului Radio
disciplinele);
România de Mâine;
 proiectele ºi acþiunile
 activitatea editorialã
desfãºurate în cadrul centrelor exclusiv de cercetare (peste
de cercetare, a planurilor de 1200 titluri de lucrãri ºtiinþifice
cercetare ale catedrelor ºi publicate la Editura Fundaþiei
departamentelor;
România de Mâine).
 contractele de colaborare ºi
În aceste condiþii, este
schimburile academice stabilite evidentã reaua voinþã cu care se
cu
prestigioºi parteneri neagã orice aspect pozitiv legat de
internaþionali;
baza materialã unicã, investiþiile
 numeroase premii ºi în echipamente informatice de
naþionale ºi internaþionale ultimã orã ºi de clãdiri în
(exemplificãm prin câteva dintre proprietate destinate ºi dotate
distincþiile obþinute în ultimii specific învãþãmântului ºi
trei ani de cãtre cadrele didactice cercetãrii; nu se ia în considerare
de la Facultatea de Limbi
activitatea desfãºuratã la forma de
Strãine: premiile Manuscriptum,
învãþãmânt de zi; se trece cu
Asociaþiei Scriitorilor din
vederea conþinutul ºi caracterul
Bucureºti, Fundaþiei British
practic aplicativ al programelor;
Council, Daad, al Universitãþii
se ignorã rezultatele pe piaþa
Heine din Germania, Medalia
onorificã în rang de argint muncii ale Universitãþii; se
a Centrului de studii afecteazã grav imaginea instituþiei
ºi poziþia ºi autoritatea în spaþiul
Weikersheim etc.).
Calitatea învãþãmântului ºi a cultural ºi socio-politic românesc
cercetãrii din Universitatea a unor profesioniºti autentici,
Spiru Haret este evaluatã afirmaþi ºi promovaþi printr-o
periodic ºi îmbunãtãþitã prin laborioasã muncã cinstitã.
activitatea Comisiei de Calitate
Prof. univ. dr.
pe Universitate, care a elaborat
Andreea LUPU
Manualul calitãþii învãFacultatea de Limba ºi
þãmântului ºi cercetãrii
ºtiinþifice ºi care coordoneazã
Literatura Românã

