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Universitatea Spiru Haret este ºi va rãmâne o universitate pentru viitor
Cuvântul prof. univ. dr. AURELIAN GH. BONDREA, preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
rostit la festivitatea de deschidere a anului de învãþãmânt 2009-2010

Dragi studenþi,
stimaþi colegi,
onoratã asistenþã,
Astãzi, 1 octombrie, deschidem
noul an de învãþãmânt, 2009-2010,
la Universitatea Spiru Haret.
Cu acest prilej, permiteþi-mi
ca, în numele Senatului universitar
ºi al meu personal, sã adresez
studenþilor din anul I un cald bun
venit în marea familie a
haretiºtilor, sã transmit tuturor
studenþilor ºi masteranzilor
Universitãþii Spiru Haret urãri de
sãnãtate, succese ºi depline
satisfacþii în noul an universitar.
Doresc, totodatã, sã exprim
sincere mulþumiri ºi felicitãri
cadrelor didactice, întregului
personal din Universitatea
noastrã, pentru eforturile depuse
ºi rezultatele obþinute în anul de
învãþãmânt recent încheiat.
Adresez, de asemenea, alese
mulþumiri tuturor celor care se
aflã, astãzi, alãturi de noi, la
aceastã festivitate.
Distinsã asistenþã,
Intrãm, astãzi, în al 19-lea an
de existenþã a Universitãþii Spiru
Haret. Este un rãstimp relativ scurt,
dar care înseamnã efort, creaþie,
implicare, responsabilitate ºi
importante realizãri, astfel cã
Universitatea Spiru Haret a ajuns
cea mai mare ºi puternicã instituþie
de învãþãmânt superior particular
din România.
Având ca deziderat, dintru
început, valorificarea preþioasei
tradiþii a învãþãmântului superior
ºi cercetãrii ºtiinþifice româneºti,
precum ºi cunoaºterea ºi integrarea
celor mai noi cunoºtinþe în
domeniu de pe plan european ºi

mondial, Universitatea Spiru Haret
s-a construit ca o universitate a
viitorului ºi pentru viitor. Nu
întâmplãtor structura instituþionalã în
cadrul cãreia a luat fiinþã se numeºte
Fundaþia România de Mâine.
Pe parcursul anilor, au fost
realizate, prin eforturi ºi cu resurse
proprii, o infrastructurã modernã,
solidã, au fost atrase cadre
didactice valoroase, cercetarea
ºtiinþificã s-a amplificat ºi
diversificat, calitatea învãþãmântului a fost obiectivul esenþial
urmãrit ºi, ca o consecinþã fireascã,
numãrul studenþilor a crescut
continuu. Rãspunzând prompt
cerinþelor societãþii româneºti de a
forma resurse umane la nivel
superior, dar ºi în concordanþã cu
evoluþiile învãþãmântului pe plan
mondial, îndeosebi în ceea ce
priveºte învãþãmântul la distanþã,
Universitatea noastrã s-a racordat
rapid acestor necesitãþi ºi rezultatele
nu au întârziat sã se vadã.
Însã, toate aceste succese nu
ar fi fost posibile fãrã o bunã
gestionare a resurselor ºi un
management performant, fãrã
investiþii
substanþiale
în
infrastructurã, în tehnicã ºi
tehnologii de ultimã orã: peste
10.000 de calculatoare racordate
la Internet, platformã proprie de
e-learning de tip Blackboard,
Universitatea Spiru Haret
reprezentând al ºaptelea centru
aplicativ din lume al acestei
prestigioase companii americane,
radioteleviziune proprie, editurã ºi
complex tipografic computerizat,
sistem informatic integrat
Oracle etc. Numai în ultimul an,
investiþiile se ridicã la aproape
21 milioane de euro.

ªi, astfel, Universitatea Spiru
Haret a dobândit o vizibilitate
crescândã atât în þarã, cât ºi în
Europa ºi în lume. A ajuns sã fie
respectatã ºi apreciatã, invitatã la
importante evenimente ºi reuniuni
internaþionale.
Subliniem, în acest context,
doar faptul cã, în anul de
învãþãmânt recent încheiat,
Universitatea Spiru Haret a fost
prezentã la cea de-a 91-a reuniune
a Consiliului American al
Educaþiei, la care au participat
peste 4.000 de preºedinþi ai
universitãþilor din Statele Unite ale
Americii, a deschis la Berlin,
într-un modern sediu propriu, în
prezenþa unor înalte oficialitãþi
germane, un nou Centru tehnologic
de acces la platforma de e-learning
Blackboard a Universitãþii noastre,
a participat la reuniuni europene
ºi internaþionale consacrate
problemelor educaþiei, desfãºurate
la Rotterdam, Budapesta, Belgrad,
Maastricht, Praga.
Recunoaºterea prestigiului
extern al Universitãþii Spiru Haret
este ilustratã de invitarea acesteia
de a participa, pe parcursul anului

reuniunea anualã a Consiliului
American al Educaþiei, ce va avea
loc la Phoenix-Arizona, SUA,
la manifestãrile prilejuite de
aniversarea a 200 de ani de
existenþã a Universitãþii Humboldt
din Berlin etc.
Desigur,
toate
aceste
remarcabile realizãri nu puteau sã
nu aibã efecte. Pe de o parte,
creºterea prestigiului instituþiei ºi
atractivitatea tot mai mare
exercitatã de ea, iar pe de altã
parte, dorinþa unora de a-i contesta
rezultatele ºi de a o blama,
invocând motive care nu au fost
niciodatã probate.
Subliniem, ºi cu acest prilej,
cã Universitatea Spiru Haret a
funcþionat ºi funcþioneazã cu
respectarea prevederilor legilor în
vigoare, fapt confirmat ºi de
deciziile instanþelor de judecatã.
Am considerat întotdeauna cã,
într-un stat de drept, membru al
Uniunii Europene, aºa cum este
ºi România, legea trebuie
respectatã ºi nimeni nu trebuie sã
fie mai presus de lege. Unde-i
lege, nu-i tocmealã!, spune un
vechi proverb românesc.

învãþãmânt superior, pentru
apãrarea drepturilor studenþilor ºi
absolvenþilor sãi, pentru
consolidarea prestigiului ºi
respectului de care se bucurã.
Dacã doreºte sã rãmânã fidelã
scopului sãu social ºi intelectual,
Universitatea noastrã va trebui sã
lupte. Împreunã  cadre didactice,
studenþi, absolvenþi! Nu este o
sarcinã uºoarã. dar, uniþi fiind,
vom reuºi!
Dragi studenþi,
stimaþi colegi,
Trãind într-o lume care se
schimbã într-un ritm ameþitor.
Învãþãmântul superior nu face
abstracþie. La nivel mondial, el
cunoaºte o creºtere masivã
continuã, tot mai multe domenii
profesionale ºi vocaþionale
pãtrunzând în sfera sa. Tensiunile
existente între abordãrile teoretice
ºi practice devin din ce în ce mai
vizibile. Diversitatea în cadrul ºi
între instituþii devine o
caracteristicã definitorie a
sistemelor de învãþãmânt superior.
Competiþia pe piaþa educaþiei se
amplificã tot mai mult. Nevoia de

studenþi. Cu o ratã a creºterii cu
4% mai mare decât cea din secolul
XX, cu un spor al numãrului de
studenþi de 5-6 milioane anual, se
estimeazã cã, în anul 2010,
numãrul acestora va ajunge la 150
de milioane, iar în anul 2040, la
600 de milioane. În aceste
condiþii, se apreciazã cã
universitatea va deveni, curând,
formã de învãþãmânt universalã.
O altã tendinþã care vizeazã
accesul la educaþie este creºterea
mediei de vârstã. Datoritã noii
dinamici economico-sociale,
oamenii se apucã de studii chiar
ºi la vârste înaintate. Educaþia
pentru toþi ºi educaþia pe tot
parcursul vieþii sunt de pe acum
realitãþi ºi nu doar deziderate. În
aceste circumstanþe, învãþãmântul
la distanþã se prefigureazã a fi, cu
adevãrat, învãþãmântul viitorului.
În acest context nou,
universitatea secolului XXI
trebuie sã-ºi reconsidere, cu
seriozitate, misiunea ºi raporturile
cu partenerii sãi, înþeleºi ca
indivizi, grupuri sau organizaþii
care au un interes legitim în
activitatea universitãþii. Definirea

La inaugurarea anului de învãþãmânt 2009-2010, Universitatea Spiru Haret, o universitate responsabilã,
din punct de vedere social, ºi creativã, din punct de vedere intelectual,
 intrã în al 19-lea an de existenþã;
 prin efort, creaþie, implicare, responsabilitate ºi importante realizãri, a ajuns cea mai mare ºi puternicã
instituþie de învãþãmânt superior particular din România;
 valorificând tradiþiile învãþãmântului superior ºi cercetãrii ºtiinþifice româneºti, integrând cele mai noi
cunoºtinþe în domeniu de pe plan european ºi mondial, s-a construit ca o universitate a viitorului ºi pentru viitor;
 cu o bunã gestionare a resurselor ºi un management performant, a fãcut investiþii substanþiale
în infrastructurã, tehnicã ºi tehnologii de ultimã orã; numai în ultimul an, investiþiile se ridicã la aproape
21 milioane euro;
 a ajuns sã fie respectatã ºi apreciatã în Europa ºi în lume, invitatã la importante evenimente ºi reuniuni
internaþionale;
 va acþiona cu fermitate pentru respectarea deplinã a autonomiei universitare ºi a proprietãþii private,
garantate de Constituþia României, a libertãþii academice, pentru neamestecul politicului în viaþa universitarã,
pentru competiþie onestã, colaborare ºi respect reciproc între instituþiile de învãþãmânt superior, pentru apãrarea
drepturilor studenþilor ºi absolvenþilor sãi, pentru consolidarea prestigiului ºi respectului de care se bucurã.
de învãþãmânt 2009-2010, la
Conferinþa Asociaþiei Universitãþilor
Europene de la Giessen-Germania,
la al IV-lea Forum al EUA
pentru Asigurarea Calitãþii de
la Copenhaga, la Conferinþa
Consiliului Internaþional pentru
Educaþia Deschisã ºi la Distanþã
de la Barcelona, la Conferinþa
anualã a Asociaþiei de Cooperare
Academicã de la Bruxelles, la

În acelaºi timp, Universitatea
Spiru Haret va acþiona cu
fermitate pentru respectarea
deplinã a autonomiei universitare
ºi a proprietãþii private, garantate
de Constituþia României, a
libertãþii academice, pentru
neamestecul politicului în viaþa
universitarã, pentru competiþie
onestã, colaborare ºi respect
reciproc între instituþiile de

resurse financiare creºte an de an.
Nevoia de reforme profunde în
sfera educaþiei, corespunzãtoare
exigenþelor secolului XXI, se
resimte cu acuitate.
Într-un asemenea cadru,
câteva date ºi comentarii devin
deosebit de relevante.
Potrivit unor studii recente,
cel mai important progres se
înregistreazã la capitolul numãr de

strategiilor nu este nici ea ceva
simplu de realizat, având în
vedere cã obiectivele pe termen
lung ºi cele pe termen scurt nu
implicã mereu aceleaºi lucruri.
Trebuie stabilit un echilibru între
chestiunile de naturã teoreticã ºi
cele de naturã practicã, între
interesele economice ºi cele
sociale, între problemele la nivel
comunitar ºi cele la nivel global.

Acest echilibru se va reflecta în
imaginea instituþiei, conferindu-i
unicitatea în cadrul învãþãmântului superior.
Însã, pentru a-ºi îndeplini cu
responsabilitate
misiunea,
universitatea trebuie sã se bucure
de autonomie. Atât Magna Charta
Universitatum  document semnat
de Universitatea noastrã , cât ºi
UNESCO, încurajeazã universitãþile
în extinderea autonomiei ºi
respectarea libertãþii academice.
În acest sens, Comunicatul
Conferinþei mondiale UNESCO
privind învãþãmântul superior,
desfãºuratã la Paris, între 5-8 iulie
2009, având ca temã Noua
dinamicã a învãþãmântului
superior ºi cercetãrii în serviciul
progresului ºi al dezvoltãrii,
cuprinde principii, idei ºi direcþii
de acþiune care meritã a fi
subliniate:
1. Autonomia este indispensabilã pentru ca instituþiile de
învãþãmânt superior sã-ºi poatã
îndeplini misiunea, asigurând
calitatea ºi fãcând dovada
pertinenþei, eficienþei, transparenþei
ºi responsabilitãþii sociale.
2. În ultimii ani s-au fãcut
eforturi considerabile pentru
îmbunãtãþirea accesului la
învãþãmântul superior în condiþii
echitabile. Însã, numai accesul în
sine nu este suficient. Trebuie
vegheat asupra asigurãrii
succesului studenþilor.
3. Lãrgirea accesului a devenit
o prioritate ºi creºterea ratei de
participare în învãþãmântul
superior este o tendinþã mondialã
majorã. Guvernele ºi instituþiile
trebuie sã încurajeze accesul,
participarea ºi succesul femeilor
în învãþãmântul de toate gradele.
4. Lãrgind accesul, învãþãmântul
superior trebuie sã urmãreascã,
simultan, trei obiective: echitate,
pertinenþã ºi calitate. Echitatea nu
este numai o chestiune de acces.
Obiectivul trebuie sã fie
participarea reuºitã a studenþilor
ºi încheierea cu succes a studiilor,
precum ºi garantarea, pentru
aceºtia, a unor condiþii de viaþã
bune, cu susþinere financiarã ºi
pedagogicã adecvatã pentru
cei proveniþi din comunitãþi
dezavantajate sau marginalizate.
5. Societatea cunoaºterii are
nevoie de sisteme de învãþãmânt
diversificate, de instituþii cu
misiuni variate ºi care se
adreseazã unor categorii diferite
de studenþi. În paralel cu

instituþiile publice, învãþãmântul
superior privat are de jucat un rol
important.
6. Învãþãmântul superior
trebuie sã asigure cunoºtinþele ºi
competenþele de care au nevoie
resursele umane în secolul XXI,
ceea ce necesitã abordãri noi,
inclusiv utilizarea învãþãmântului
la distanþã ºi a tehnologiilor
informaþiei ºi comunicãrii.
Acestea din urmã oferã posibilitãþi
de lãrgire a accesului la un
învãþãmânt de calitate, având în
vedere cã resursele educaþionale
libere sunt împãrþite de
numeroase þãri ºi instituþii de
învãþãmânt superior.
7. Aplicarea noilor tehnologii
de informare ºi comunicare
reprezintã un mijloc substanþial de
îmbunãtãþire a accesului, calitãþii
ºi ºanselor de succes. Pentru a se
asigura cã introducerea acestor
tehnologii aduce valoare adãugatã,
instituþiile de învãþãmânt superior
ºi guvernele trebuie sã-ºi punã
experienþa în slujba elaborãrii
strategiilor ºi consolidãrii
infrastructurii.
8. Instituþiile de învãþãmânt
superior trebuie sã investeascã în
formarea cadrelor didactice ºi a
personalului lor, pentru a-ºi asuma
noile funcþii în cadrul sistemelor
de învãþãmânt în schimbare.
9. Întreaga societate trebuie sã
punã un accent ºi mai mare pe
ºtiinþã, tehnologie, inginerie ºi
matematicã, dar ºi pe ºtiinþele
sociale ºi umaniste.
Acestea sunt obiectivele
majore asumate, în sfera
învãþãmântului superior, la nivel
mondial.
Putem constata, cu satisfacþie,
cã Universitatea Spiru Haret se
înscrie, deja, cu succes, în acest
trend mondial pentru secolul XXI.
Universitatea Spiru Haret este ºi
va rãmâne o universitate pentru
viitor.
Închei prin a spune cã toþi cei
cãrora le pasã de viitorul
universitãþilor ar trebui sã se
gândeascã cum pot veni în sprijinul
instituþiilor
într-un
mod
constructiv, cum le pot ajuta sã-ºi
respecte obligaþiile, sã-ºi pãstreze
valorile ºi sã facã faþã cu succes
noilor provocãri. Curajul,
luciditatea ºi înþelepciunea lor se
vor reflecta în viitorul universitãþii,
o universitate responsabilã, din
punct de vedere social, ºi creativã,
din punct de vedere intelectual.
Vã mulþumesc!

Gaudeamus Igitur, iuvenes dum sumus!

Pãºim în noul an universitar la braþ cu bucuria ºi încrederea în ziua de mâine
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET ESTE ªI VA RÃMÂNE
Profesorii noºtri
sunt mari juriºti
Stimate domnule
preºedinte ºi rector,
stimaþi profesori,
stimaþi invitaþi,
dragi colegi,
Pentru studenþii anului
patru, ultimul an este plin de
emoþie, de mari griji, pentru
cã ne aºteaptã examenul de
licenþã, dar ºi examenul vieþii
de jurist pe care ne strãduim

sã o începem dupã terminarea
facultãþii.
Competiþia profesionalã
este cea care ne va demonstra
adevãrata valoare ºi cea care
ne va verifica probitatea ºi
cunoºtinþele acumulate pe
parcursul facultãþii. Atunci
vom avea ocazia de a ne
dovedi competenþa dobânditã,
fiind de folos celor din jurul
nostru, dar ºi sistemului juridic
din care vom face parte.
Performanþele
unei
facultãþi sunt date de
profesionalismul cadrelor
didactice ºi realizãrile
absolvenþilor ei.
Nu existã domeniu
important din societatea
româneascã, de la Înalta curte
de casaþie ºi Justiþie pânã la
cel mai mic colectiv, în care
sã nu întâlnim în poziþii
importante absolvenþi ai
Universitãþii Spiru Haret.
Ne-am ales o profesie
deosebitã. Se spune cã

dreptul este matematica
ºtiinþelor sociale, dar eu cred
cã juristul este medicul
societãþii, înþelegând prin
respectarea legii, cât de
sãnãtoasã sau cât de bolnavã
este societatea în care
trãieºte.
Fiecare student este o
cãrãmidã ce contribuie la
temelia acestei mari instituþii,

Nu putem fi uºor învinºi

Stimate domnule
preºedinte ºi rector
al Universitãþii Spiru
Le urez studenþilor boboci
Haret,
sã fie mai presus decât noi
onorat corp profesoral,
pentru a duce mai departe
dragi colegi,

renumele ºi prestigiul
Universitãþii Spiru Haret.
Vã doresc mult succes la
examene ºi vã spun în final:
CONTAÞI PE SPIRU
HARET!

Mã simt onorat sã adresez
câteva cuvinte la aceastã
festivitate academicã, care
marcheazã începerea unui nou
an universitar, ca reprezentant
al studenþilor Universitãþii
Irina GHENÞA Spiru Haret, ai Facultãþii de
studentã, anul IV, Facultatea Educaþie Fizicã ºi Sport.
Facultatea noastrã a ajuns,
de Drept ºi Administraþie
în
prezent,
cea mai mare
Publicã, Bucureºti
instituþie de învãþãmânt
superior de educaþie fizicã ºi
sport din România.

Dezvoltarea ºi evoluþia sa,
an de an, au fost posibile numai
datoritã sprijinului deosebit,
permanent, primit din partea
Fundaþiei România de Mâine,
a dumneavoastrã domnule
Preºedinte ºi Rector al
Universitãþii noastre.
Pentru toate acestea
permiteþi-mi sã vã exprim
mulþumirile studenþilor, ale
cadrelor didactice de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport.
Eu fac parte din grupul
celor peste 20 de campioni
olimpici ºi mondiali, maeºtri
emeriþi ai sportului, absolvenþi
sau actuali participanþi la

programele
de
studii
universitare de licenþã sau
masterat din cadrul facultãþii
noastre, iar eu deþin 14 titluri
de campion mondial la un sport
greu, individual, la arte
marþiale.
Am optat pentru Universitatea Spiru Haret, având în
vedere cã aici se desfãºoarã un
proces didactic modern, cu
nimic inferior, sau mai prejos,
decât ceea ce se face în
prestigioasele instituþii de
învãþãmânt superior din lume.
De acest lucru, eu,
personal, m-am convins nu o
datã, fiind prezent în þãrile

care este Universitatea Spiru
Haret.
Profesorii noºtri sunt mari
juriºti. Nu existã reformã în
justiþie la care sã nu fi
participat ºi profesori care
sunt cadre didactice la noi, nu
existã lege importantã sau cod
juridic la care sã nu-ºi fi adus
contribuþia.
Avem marea onoare de a
ne forma ca juriºti în preajma
unor asemenea oameni, care
au o uriaºã experienþã
teoreticã ºi practicã. O sã-i
vedeþi modeºti la cursuri,
fiind adevãraþi mentori
strãluciþi, care vã vor conduce
pe calea învãþãturii dreptului.
Avem o bazã materialã pe
care nu o mai întâlniþi în
România, pe care trebuie sã o
folosim din plin ºi vã stau la
dispoziþie mijloace deosebite,
cum ar fi publicaþiile Spiru
Haret ºi Televiziunea
România de Mâine.

Doamnelor ºi domnilor,
Noi, în sport, în lupta aprigã
pe care o susþinem pentru a
câºtiga laurii victoriei, nu o datã
întâlnim ºi unele momente în
care, prin cãi nesportive, lipsite
de fair-play, se încearcã
rãsturnarea valorilor certe, se
cautã obþinerea victoriei pe cãi
ºi mijloace necinstite.
Iatã cã, în ultimul timp, am
fost martorii unor asemenea
încercãri de a cãuta fãrã probe
ºi dovezi sã se prezinte
denaturat realitatea din
Universitatea noastrã. Doresc
sã le reamintesc tuturor acestor
denigratori cã ºtim, cunoaºtem
ce urmãresc, ce jocuri murdare
(aºa le numim noi în sport) vor
sã promoveze. De aceea, e bine
sã ºtie cã la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport a

Universitatea Spiru Haret
are condiþii cu totul
remarcabile
Prof.univ. dr. Ioan POP DE POPA
Este evident cã situaþia actualã reflectã lupta
dintre incompetenþa agresivã ºi noul ºi
modernismul în învãþãmânt. E cam durã expresia,
însã asta este realitatea. Tineretul nostru
studenþesc a fost indus în eroare cu scopul de a-i
dirija la universitãþile care, în bunã parte, sunt
falimentare. Sigur, este o situaþie temporarã, dar
oamenii care au fãcut acest lucru ºi-au atins
scopul, plus cã ne-au creat în þarã o atmosferã
neplãcutã; va trece, probabil, mult timp pânã când
vom reuºi sã înlãturãm ceea ce s-a afirmat, de la
tribuna televiziunii sau prin presa scrisã, adesea
de persoane care n-aveau nicio legãturã cu
problemele învãþãmântului superior. Trebuie sã
fim fericiþi ºi mulþumiþi cã Universitatea noastrã
are condiþii cu totul remarcabile. Am mai afirmat
acest lucru, am trecut prin cinci universitãþi ºi consider cã aceastã universitate, la ora actualã, este
cea mai bine pusã la punct, cea mai bine dotatã
cu baza materialã cea mai bunã ºi cu exigenþa în
calitate corespunzãtoare. Avem, practic, platforma
tehnologicã Blackboard, pe care nu o are nimeni
la noi în þarã, poate nici nu o înþeleg, în fond, ºi
se leagã de ea. Avem mii de calculatoare, Centre
tehnologice care au fost înfiinþate prin efortul
nostru conjugat coordonat de conducerea
Universitãþii, lucru absolut lãudabil. Suntem, din
punct de vedere tehnic ºi tehnologic, în plutonul
fruntaº, aº spune, al sistemelor de învãþãmânt din
lume. ªi am sã dau un exemplu pentru a se

înþelege mai bine ce însemneazã tehnica. În anul
1970, am fost în vizitã într-o þarã avansatã, n-o
nominalizez, în care lumea, în sala de operaþii,
lua notiþe pe carneþele. Mai mult, dacã îndrãzneai
sã întrebi ceva, þi se rãspundea cu jumãtate de
gurã. Dupã douã luni, printr-o bursã acordatã de
Guvernul american, am plecat, în Statele Unite,
la specializare în chirurgia inimii. ªi, venind
vorba, profesorul Walton Lillehei, care era cel
mai mare chirurg al Statelor Unite în problemele
de chirurgie cardiacã, îmi spune: Dragã John,
cunosc problema fiindcã, întâmplãtor, din þara
despre care mi-aþi spus, au venit sã vadã niºte
lucruri noi în aceastã clinicã din Texas-Huston.
ªi, dupã sistemul þãrii respective, luau notiþe pe
carneþel. ªi-mi spune în continuare: John, mie
de ãºtia nu mi-e fricã. Mâine vin niºte japonezi,
lucru care s-a întâmplat, ºi au venit trei profesori,
fiecare cu camerã de luat vederi: unul filma masa
de operaþie, altul filma sala ºi miºcarea
personalului din salã, ºi altul detaliile din plaga
operatorie. Au stat ºase ore, nu douã sãptãmâni,
cât au stat ceilalþi, care luau notiþe ºi îmi spune:
Ãºtia, în ºase ore, cu camerele de luat vederi,
mi-au copiat aceastã tehnicã nouã, se duc acasã,
beau cafele o lunã de zile ºi vãd filmele ºi pe urmã
aplicã tehnica pe care eu am realizat-o muncind
trei-pânã la patru ani. Iatã ce însemneazã tehnica.
Noi suntem în aceastã situaþie, ºi trebuie sã luptãm
ºi sã impunem punctul nostru de vedere pentru
aurea mediocritas, sã se înþeleagã cã acesta este
viitorul ºi, aºa cum domnul rector a spus, ID este
viitorul învãþãmântului superior. Eu vã felicit ºi
daþi-i înainte!

O excelentã
comunicare

Un gând frumos
ºi o floare

Ne bucurãm de posibilitatea pe care
ne-aþi oferit-o de a fi colaboratori ai
revistei Opinia naþionalã. Vã transmitem,
cu plãcere, câteva dintre gândurile ºi
speranþele noastre ºi ale studenþilor noºtri
la începutul noului an universitar.
Majoritatea absolvenþilor din aceastã
varã ºi-au valorificat studiile universitare
prin menþinerea ºi gãsirea unui loc de
muncã, prin concursuri, sau se înscriu, în
aceste zile, la studii de masterat.
Studenþii apreciazã în mod deosebit
condiþiile de studiu ºi formele de evaluare
de la USH, precum ºi mijloacele de
informare ºi documentare pe care le au la
dispoziþie: cursurile ºi manualele, Opinia
naþionalã, TVRM, ºi chiar presa localã.
Noi apreciem în mod deosebit felul în
care Senatul USH comunicã cu centrele
din teritoriu, informarea reciprocã, rapidã
ºi permanentã ºi sperãm ca opinia publicã
sã fie informatã corect cu toate aspectele
activitãþii USH, prin posturile de
televiziune ºi prin presa scrisã.

La fiecare nou început de an universitar, indiferent
dacã suntem elevi, studenþi, profesori, pãrinþi ori bunici,
sperãm ca acesta sã fie mai bun decât anii precedenþi.
Un an care sã ne facã mai buni, din punct de vedere
sufletesc, mai înþelegãtori ºi, nu în ultimul rând, mai
inteligenþi. Desigur cã o datã cu trecerea anilor de studiu,
noi, studenþii devenim din ce în ce mai încrezãtori, ne
lãrgim orizonturile ºi ne îmbogãþim cunoºtinþele.
Profesorii noºtri, la rândul lor, cu siguranþã sunt mândri
de copiii lor, de ce au creat, de ce au clãdit.
Filele întoarse din calendarul ajuns în luna
octombrie ne fac sã rememorãm primele zile din
ipostaza de student, cu emoþiile, sfiala ºi optimismul
pe care le-am trãit. Începutul unui nou an universitar,
dincolo de momentul festiv, ne reaminteºte cã a sosit
momentul sã urcãm încã o treaptã spre maturitate,
spre cunoaºtere. Învãþãtura este mijlocul prin care
putem atinge cunoaºterea ºi pentru a realiza acest
lucru, trebuie depuse eforturi deopotrivã de cãtre
studenþi ºi de cãtre profesori.
Fie ca începutul acestui nou an universitar sã fie o
zi de sãrbãtoare, de încredere ºi de realizãri frumoase
în greaua, dar frumoasa muncã de educare a unei noi
generaþii de tineri în frumosul abis al cunoaºterii !
Informatician Doina POPA

Prof. Florian TUDUCE

respective, la marile competiþii
internaþionale sportive.
Noi, la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret,
beneficiem de experienþa ºi
cunoºtinþele unor reputaþi
dascãli, foºti mari sportivi ai
României, campioni olimpici,
mondiali
ºi
europeni,
recordmani ai lumii la unele
discipline sportive, reputaþi
foºti sau actuali manageri ai
structurilor sportive naþionale.
De la asemenea cadre
didactice ai ce învãþa ºi cea mai
concludentã dovadã la cele
afirmate de mine este faptul cã peste 97% dintre studenþii
facultãþii au absolvit cu succes
examenul de finalizare a
studiilor.
Dintre absolvenþii facultãþii
noastre unii sunt în prezent
cadre didactice universitare,
profesori de educaþie fizicã
apreciaþi în ºcoli ºi licee,
antrenori de succes ºi nu puþini
manageri ce-ºi desfãºoarã
activitatea în structurile
sportive ale Ministerului
Tineretului ºi Sportului,
Comitetului Olimpic Român, în
marile cluburi sportive ºi
federaþiile sportive naþionale.

Universitãþii Spiru Haret,
pentru acest an universitar,
s-au înscris mai multe sute de
studenþi în anul I, la cele douã
specializãri acreditate, în ciuda
numeroaselor încercãri de a
deforma adevãrul ºi a defãima
prestigiul de care se bucurã
Universitatea noastrã.
Pe noi, studenþii sportivi
haretiºti, toate aceste încercãri
lipsite de fair-play, de
concurenþã cinstitã, ne
îndârjesc ºi mai mult. Tocmai
de aceea îmi exprim
convingerea cã nu putem fi uºor
învinºi de asemenea adversari.
Eu mã mândresc de fiecare
datã când în interviurile ºi
declaraþiile date în þarã ºi
strãinãtate spun cã sunt student
la Spiru Haret, în România.
Cu convingerea cã Universitatea Spiru Haret va fi tot mai
puternicã ºi unanim apreciatã,
cã ampla construcþie, ce a
început în curtea mãreþului
edificiu în care ne aflãm, va
include ºi o ultramodernã
Facultate de Educaþie Fizicã ºi
Sport, vã mulþumesc tuturor,
urându-vã un an universitar plin
de succese ºi împliniri
profesionale!

George PÃCURARIU,
student, anul III, Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport,
maestru emerit al sportului,
multiplu campion mondial
la arte marþiale

La titularizare, studenþii
haretiºti i-au întrecut
pe cei de la stat
Prof. univ. dr. Rodica TRANDAFIR
Decanul Facultãþii de Matematicã
ºi Informaticã

Rãspundem
la o nevoie socialã
Prof. univ. dr. Ion PETRESCU
Aº vrea sã prezint experienþa acumulatã la
Braºov în aceastã bãtãlie, pe care o purtãm
împotriva Guvernului ºi, respectiv, a
Ministerului Învãþãmântului. Dacã vrem sã
câºtigãm bãtãlia, trebuie sã antrenãm toate
forþele noastre. Ce-am fãcut noi la Braºov? Am
apãrut în primul rând în mass media braºovene
ºi am prezentat conþinutul, calitatea ºi eficienþa
învãþãmântului la USH. Am arãtat cã în perioada
când noi nu eram acreditaþi ºi participam la
licenþã la Academia de Studii Economice, în
fiecare an, absolvenþii noºtri obþineau 10, 12
chiar 15 procente peste absolvenþii ASE. Mai
mult, am dat ºi exemplu, în anul 2002, ºeful de
promoþie, cel care a luat 10 pe ASE Bucureºti, a
fost absolventul Dobre Ioan, de la Braºov. Mai
departe, am arãtat rezultatele obþinute de cãtre
absolvenþii noºtri de la Psihologie la
Universitatea Bucureºti sau cei care au susþinut
licenþa în Drept sau Administraþie Publicã la
ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi Administrative sau la Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu. Exemple foarte concrete, care au pus în
evidenþã rezultatele muncii noastre. De
asemenea, am reuºit ca o parte dintre absolvenþii
noºtri sã aparã la televiziune sau sã scrie articole
în ziarele locale în legãturã cu calitatea
învãþãmântului de la Spiru Haret ºi modul cum
aplicã ei în viaþa obiºnuitã ce au învãþat. ªi am
mai folosit încã o metodã, ºi anume aceea ca o
parte dintre patronii sau directorii unor
organizaþii sã vorbeascã despre rezultatele
obþinute de absolvenþii noºtri. ªi, în sfârºit,
personalitãþi deosebite, absolvenþi ai noºtri, au
apãrut, de asemenea, la televiziune, ºi au vorbit
despre Universitatea noastrã, respectiv despre
facultãþile de la Braºov. Este neapãrat nevoie ca,

în aceastã luptã incorectã, sã þinem seama de
câteva învãþãminte ale ºtiinþei, în general, ºi ale
managementului, în special. ªi anume: în
momentele de confruntare, sã se facã o temeinicã
analizã a situaþiei. ªi anume: sã fie analizat
adversarul, sã fie analizate forþele proprii ºi baza
tehnico-materialã. Noi am fãcut lucrul acesta ºi
cred cã este bine sã procedãm în felul acesta.
De ce au atacat forma de învãþãmânt ID? Pentru
cã a fost punctul forte al învãþãmântului de la
Spiru Haret ºi trebuie sã arãtãm þãrii ºi, dacã
vreþi, ºi în plan european ºi mondial, cã ID are o
componentã socialã deosebit de mare. Noi am
organizat ID pentru a rãspunde la aceastã nevoie
socialã, mai ales cã, se ºtie, în urmã cu patrucinci ani, s-a luat mãsura de cãtre Guvern ca aceia
care sunt încadraþi pe funcþii cu studii superioare
ºi nu le au sã ºi le completeze. În felul acesta, în
loc sã cheltuiascã enorm, în loc sã se deplaseze ºi
sã facã o pierdere de timp extraordinar de mare,
ei au gãsit la Centrele noastre judeþene cea mai
bunã rezolvare. Deci, piaþa universitarã a încurajat
aceastã formã de învãþãmânt. La un moment dat,
cei de la minister au pus întrebarea, cum de
ne-am permis noi sã organizãm Centre de ID ºi
în strãinãtate? Aº ruga pe cei de la Ministerul
Învãþãmântului sã întrebe pe patronii de firme
transnaþionale dacã s-au adresat guvernelor respective, organizându-ºi firmele în strãinãtate?
Dupã exemplul respectiv, dupã principiile pieþei,
ºi în piaþa noastrã universitarã s-a procedat corect
ºi noi, acolo unde am considerat necesar, am
organizat ID. Este nevoie ca în momentul acesta
sã fim deosebit de combativi, este nevoie ca în
momentul acesta sã folosim toate forþele noastre,
pe de o parte, televiziunea noastrã, pe de altã parte,
prin apariþia specialiºtilor noºtri la celelalte
televiziuni, la ziare. Oamenii cer informaþii din
ce în ce mai mult în legãturã cu ID ºi solicitarea
cea mai mare este pe plan local.

La noi, la Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã, atmosfera este optimistã, nu este
loc de confuzie ºi, bine înþeles, nici de
incertitudine. Vreau sã vã spun cã, din cei
2.500 de studenþi pe care-i avem la forma
ID, la informaticã, nu ºtiu dacã am primit
trei cereri de transfer, ei sunt foarte
mulþumiþi, ºi sunt mulþumiþi pentru cã noi am
avut grijã sã le postãm pe Internet nu numai
consultaþii, cursuri, seminarii, ci ºi faptul cã
rezultatele au fost bune cum s-a vãzut nu
numai la examene de licenþã, dar ºi la
examenele pe care unii le-au dat acum pentru
titularizare, unde, deºi au fost foarte multe
greutãþi, pe care le-au întâmpinat, totuºi,
absolvenþii facultãþii noastre au luat
examenele de titularizare cu note mult mai
bune, ºi chiar i-au întrecut pe cei de la stat.
Vreau sã precizez cã sunt situaþii în care
studenþii vin ºi spun cã toate aceste lucruri
vor trece, cã a fost o rãutate din partea celor
care ne conduc astãzi þara, iar faptul cã s-a
creat la început o stare de confuzie, totuºi,
aceasta s-a limpezit. Ei au vãzut cã ºi cei de
la minister, ºi marii profesori, care au
participat la unele emisiuni, practic, erau
confuzi. Nu ºtiau ce înseamnã specializare,
nu ºtiau ce înseamnã formã de învãþãmânt,
nu ºtiau ce înseamnã program, era un amestec
ºi s-a vãzut cã toate acele emisiuni erau rãu
voitoare. Desigur, s-ar putea ca o vinã sã
avem, într-un fel, ºi noi, ºi aceasta am
constatat-o ºi în discuþiile pe care le-am avut
ºi cu alþi colegi, în legãturã cu platforma
Blackboard, pe care noi am achiziþionat-o,
ºi cu modul de desfãºurare a examenelor.
Cred cã noi nu am ieºit în faþã sã explicãm
suficient ºi pe alte posturi de televiziune ceea
ce facem noi, cum se creeazã acele subiecte
de examen, cum se dau examenele. De ce

spun asta? Am avut o vizitã a unui coleg de
la Facultatea de Matematicã. Venind vorba
despre examenele pe care le dãm noi, bine
înþeles cã am încercat sã-i arãtãm ce
înseamnã la noi subiecte. Am arãtat cã un
profesor, la fiecare materie, a dat ºi 500 de
subiecte, din care platforma Blackboard alege
zece subiecte, pe care le rezolvã studentul.
Examenul dureazã 45 de minute; examenul
de licenþã dureazã patru ore, nu 45 de minute,
cum s-a spus nu ºtiu unde, ºi le-am arãtat cã
sunt întrebãri pe care studentul nu le poate
rezolva dacã la noi, la matematicã, nu are
creionul ºi hârtia în mânã ºi dacã nu le-a fãcut
acasã. ªi el, când a vãzut câte subiecte dãm,
faþã de 50-60 de subiecte pe are le dau ei la
matematicã, cã noi am ajuns sã dãm între 300
ºi 500 de subiecte ºi cât trebuie sã înveþe un
student ºi, bine înþeles, cã n-au întrebãrile,
el ºi-a cerut scuze ºi a spus: cã noi, de la
televizor, am înþeles altceva, cã voi le daþi ºi
întrebãrile ºi subiectele. Cred cã ar fi trebuit
sã fim ºi noi un pic mai bãtãioºi ºi sã ne
expunem ideile ºi modul de lucru, eu spun
cã nu numai la noi, la televiziunea noastrã,
ºi sã mergem ºi în altã parte, la alte posturi
de televiziune, pentru cã este o confuzie
totalã ºi cu notele care ies din calculator. Ei
n-au vrut sã înþeleagã cã studenþii, care sunt
la învãþãmântul de ZI, la FR ºi la ID, au
aceleaºi subiecte, au dat acelaºi examen de
licenþã ºi, bine înþeles, le-am demonstrat cã
examenul nostru este cu mult mai greu decât
examenul de licenþã de la stat, unde ei fac o
lucrare pe care o pot cumpãra, o învaþã pe de
rost, ºi, chiar sincer, mi-a spus: mãi, noi la
examenul de licenþã încercãm sã le dãm 9 ºi
10 ca sã fie mai bine plasaþi pe piaþa muncii.
I-am spus cã la noi asta nu se poate întâmpla,
pentru cã, la noi, cât ºtie, asta este nota pe
care o dã calculatorul.
Deci, subliniez cã noi suntem optimiºti,
nu suntem confuzi deloc, nu avem cereri, nu
a venit nimeni sã facã coadã sã facã cereri
de transfer.

Îmi doresc ca noul an universitar sã-mi aducã împliniri ºi aceeaºi promptitudine
ºi seriozitate din partea personalului Universitãþii Spiru Haret.
Iulia CÂRJA,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti
În speranþa cã personalul Universitãþii Spiru Haret mã va trata cu aceeaºi
solicitudine ºi promptitudine ca ºi pânã acum, vã urez un an universitar 2009-2010
plin de împliniri ºi succese în bãtãliile cu Ministerul Educaþiei.
Abel LUCHIAN,
Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã, Bucureºti
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Anul universitar 2009-2010
sub semnul calitãþii

Gânduri la început de an universitar

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
ªeful Catedrei de Limba
ºi Literatura Românã

Anul universiatar 2009-2010 la Facultatea
Din anul universitar 2004-2005 oferta
Conf. univ. dr. Delia  Silvia OLARU facultãþii
noastre s-a îmbunãtãþit, prin de Marketing ºi Afaceri Economice
Decanul Facultãþii de Marketing
introducerea primului program de studii Internaþionale va sta sub semnul calitãþii.
În cele mai grele clipe ale existenþei sale
ºi Afaceri Economice Internaþionale postuniversitare de masterat, intitulat
Numãrul de credite aferent disciplinelor este pãmânteºti, Isus a îndemnat oamenii: Bucuraþi-vã!
Facultatea trebuie sã asigure generaþiilor
viitoare o educaþie ºi o formare care sã le permitã
sã contribuie la respectarea marilor echilibre ale
mediului natural ºi ale vieþii.
Misiunea rãspândirii cunoºtinþelor pe care
facultatea trebuie sã ºi-o asume faþã de noile
generaþii implicã, astãzi, necesitatea de a se
adresa întregii societãþi, al cãrei viitor cultural,
social ºi economic pretinde, în mod specific, un
efort considerabil de formare continuã.
Obiectivul fundamental al activitãþii
noastre în anul academic 20092010 îl
reprezintã continuarea procesului de
asigurare a unei înalte calitãþi a procesului
de învãþãmânt ºi a cercetãrii ºtiinþifice,
dezvoltarea infrastructurii performante de
care deja dispunem.
Documentele prezentate ºi dezbaterile ce
s-au desfãºurat la Bologna, în anul 2008, au
relevat faptul cã facultãþile au fost ºi continuã
sã rãmânã tãrâmul fertil unde se nasc ideile ºi
ºtiinþa, care genereazã culturã ºi dezvoltare
tehnologicã ºi ºtiinþificã. Ele sunt centre ale
gândirii critice ºi ale inovaþiilor de avangardã.
Este de neconceput dezvoltarea modernã fãrã
contribuþia universitarilor. Facultatea este, însã,
ºi un sistem sensibil ºi complex, o combinaþie
între tradiþie ºi inovaþie, un amestec de rigoare
ºi imaginaþie creatoare în deplinã libertate.
Facultãþile suportã provocãri constante cu
privire la modul în care îºi desfãºoarã activitatea,
provocãri care se exercitã, deopotrivã, dinãuntrul
ºi din exteriorul lor.
Capacitatea de a genera schimbãri din interior
trebuie sã rãmânã o valoare apãratã cu grijã de
universitãþi în zilele noastre ºi în viitor. De
asemenea, facultãþile trebuie sã fie pregãtite sã facã
faþã cu succes ºi schimbãrilor venite din exterior.
Sistemul academic reprezintã o comoarã, din
punct de vedere al dezvoltãrii ºi tehnologiei ºi
împiedicã recãderea în ignoranþã. Astfel, se pun
bazele garantãrii valorilor sociale, cum ar fi
democraþia, egalitatea ºi gândirea criticã. Fiecare
facultate, care va urma acest model, îºi va stabili
un scop ºi va lãsa o moºtenire. Viitorul se aflã
în mâinile ei, chiar dacã nu se poate pune
problema evoluþiei fãrã suport social. Toþi cei
cãrora le pasã de facultate ar trebui sã se
gândeascã cu ce pot veni în sprijinul instituþiilor,
cum le pot ajuta sã-ºi respecte obligaþiile, sã-ºi
pãstreze valorile ºi sã facã faþã cu succes noilor
provocãri. Aceasta este datoria atribuitã pãrþilor
interesate. Ei sunt cei care construiesc
universitatea, cei ce influenþeazã transformãrile
suferite de aceasta.
Curajul, luciditatea ºi înþelepciunea lor se
vor reflecta în viitorul universitãþii de mâine, o
universitate responsabilã, din punct de vedere
social ºi creativã, din punct de vedere intelectual.
Înscriindu-se în tendinþele majore ale
evoluþiei lumii academice în secolul XXI,
Universitatea Spiru Haret a înregistrat, în anul
de învãþãmânt 20092010, realizãri deosebite,
atât în plan didactico-ºtiinþific, cât ºi în
dezvoltarea infrastructurii. Creºterea calitãþii
procesului de învãþãmânt, impulsionarea
activitãþii de cercetare ºtiinþificã, sporirea
numãrului cadrelor didactice proprii, continua
perfecþionare profesionalã, îmbunãtãþirea ºi
extinderea sistemului de evaluare a cunoºtinþelor
studenþilor, utilizând platforma de e-learning
Blackboard, au fost obiective esenþiale urmãrite
de conducerea Universitãþii.

« Marketingul în contextul integrãrii
europene »(Aprobarea MEdC nr. 3384/2004),
urmând ca în anul 2005-2006 acesta sã fie
completat cu alte douã programe de studii
postuniversitare de masterat, respectiv:
« Managementul ºi marketingul operaþiunilor
logistice » ºi « Piaþa imobiliarã. Realitãþi ºi
perspective »(Aprobarea MedC nr. 31645/
2005).
În urma aderãrii la Procesul de la Bologna,
facultatea noastrã a venit în întâmpinarea
studenþilor, prin oferta a zece programe de
masterat, care funcþioneazã în baza Legii nr. 2/
2008, dar ºi în baza Legii 250/2009, dupã cum
urmeazã: ,,Metode ºi tehnici în managementul ºi
marketingul integrãrii europene, ,,Marketing,
comunicare ºi relaþii publice, ,,Managementul
ºi marketingul operaþiunilor logistice, ,,Comerþ
internaþional ºi relaþii economice internaþionale,
,,Marketingul ºi managementul activitãþilor
financiar-bancare, ,,Managementul situaþiilor de
urgenþã ºi marketingul resurselor specifice,
,,Managementul ºi marketingul serviciilor, ,,
Eco-marketing ºi management de mediu,
,,Marketingul ºi managementul turistic, ,,Metode
ºi tehnici moderne de promovare prin târguri ºi
expoziþii (program realizat în parteneriat cu
SC ROMEXPO SA), ,,Coordonate teoretice ºi
practice ale marketingului imobiliar ºi evaluarea
proprietãþilor.
La începutul anului universitar 2009-2010,
baza materialã a facultãþii noastre a sporit prin
darea în folosinþã a unui nou spaþiu de
învãþãmânt cu amfiteatre moderne, cu sãli de
seminar ºi laboratoare dotate la standardele
universitãþilor europene.
Membrii corpului profesoral al Facultãþii
sunt reuniþi în douã catedre  Catedra de
Economie Politicã ºi Catedra de Marketing ºi
Relaþii Economice Internaþionale, constituite
dupã conþinutul disciplinelor predate în facultate
 fundamentele de specialitate ºi complementare
- ºi dupã preocupãrile majore din domeniul
cercetãrii ºtiinþifice. Conducerea acestor catedre
este realizatã de cadre competente, cu grade
didactice de profesor, cu norma de bazã la
facultatea noastrã, conducerea facultãþii fiind
asiguratã de Consiliul acesteia, constituit din
cadre didactice cu norma de bazã ºi din
reprezentanþi ai studenþilor. Conducerea
operativã a facultãþii este asiguratã de cãtre
Biroul Consiliului Facultãþii, alcãtuit din:
decan - prof. univ. dr. Silvia Delia Olaru;
prodecan - conf. univ. dr Gabriela Ungureanu;
prodecan - conf. univ. dr. Mãdãlina Militaru;
prodecan  conf. univ. dr. Elena Gurgu ºi
Cancelar - conf. univ. dr. Cristina Barna., ªef
catedrã Marketing ºi Relaþii Economice
Internaþionale  prof. univ. dr. Luminiþa Pistol
ºi ªef catedrã Economie Politicã  conf. univ.
dr. Daniela Paºnicu.
Deschiderea anului de învãþãmânt 20092010 la Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale constituie un
eveniment deosebit de important atât pentru
cadrele didactice, cât ºi pentru studenþi,
având în vedere rolul facultãþii în pregãtirea
viitorilor specialiºti în marketing ºi afaceri
economice internaþionale. Atingerea
standardelor de calitate, în domeniile
respective, este posibilã prin contribuþia
cadrelor didactice care, prin profesionalism
ºi pasiune, dau viaþã planului de invãþãmânt.

diferit, în funcþie de importanþa atribuitã de
Consiliul facultãþii ºi aprobatã de Senatul
Universitãþii. Numãrul total de credite pe an este
de 60 de credite .
Tehnologia informaþionalã actualã a permis
realizarea unui site al Universitãþii Spiru Haret,
unde este gãzduitã pagina web a Facultãþii de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale.
Aceasta oferã informaþii actuale cu privire la
activitatea didacticã ºi de naturã administrativã,
iar accesul la adresele de e-mail ale cadrelor
didactice permite o comunicare directã, în timp
real, între student ºi profesor. De asemenea,
studenþii facultãþii noastre au acces, prin reþeaua
Internet, la titlurile existente în Biblioteca
virtualã, ceea ce le permite o documentare
adecvatã ºi un transfer de informaþii rapid ºi
eficient, necesar în procesul de studiu individual.
Legãtura dintre teorie ºi practicã se
realizeazã prin studii de caz ºi elaborarea de
referate cu caracter de cercetare.
Ca ºi celelalte facultãþi ale Universitãþii
Spiru Haret, Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale a avut ºi are ca
preocupare evaluarea cât mai corectã a
rezultatelor la învãþãturã. În acest scop,
examenele au avut loc prin introducerea
examinãrii prin platforma Blakboard care
permite o evaluare obiectivã ºi exigentã a
cunoºtinþelor studenþilor, demonstrând, în acelaºi
timp, preocuparea permanentã a conducerii
Universitãþii Spiru Haret de a moderniza
procesul de învãþãmânt. Introducerea sistemului
informatic de examinare a impus ºi impune
cadrelor didactice o pregãtire adecvatã modului
nou de examinare.
În cadrul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, în cadrul specializãrii
Marketing, disciplinele de specialitate sunt
organizate într-o succesiune logicã. Se începe cu
studierea cursului de Introducere în marketing, în
anul I, continuându-se cu Cercetãrile de marketing,
Politici de marketing, în anul II de studii ºi
ajungând astfel ca în anul III sã se studieze în
profunzime fiecare domeniu al marketingului prin
disciplinele: Managementul marketingului,
Managementul mãrcii ºi imaginii de marcã,
Programe de marketing, Marketing social-politic,
Web-marketing, Marketingul serviciilor, Marketing
bancar, Marketing în finanþarea schimburilor
internaþionale, Marketing internaþional.
În timp ce, în cadrul specializãrii Afaceri
Economice Internaþionale, disciplinele de
specialitate sunt organizate, fireºte, tot într-o
succesiune logicã, astfel încât se începe cu
studierea cursului de Economie internaþionalã,
în anul I, continuându-se cu Tehnici de
comercializare ºi cooperare internaþionalã,
Comerþ internaþional ºi politici comerciale,
Comerþ invizibil, Corespondenþã comercialã în
limbi strãine, în anul II de studii, ajungând astfel
ca, în anul III, sã se studieze în profunzime
fiecare domeniu al marketingului prin
disciplinele: Pieþe internaþionale de capital,
Relaþii valutare internaþionale, Investiþii
internaþionale, Tehnici de plãþi internaþionale,
Managementul afacerilor, Managementul
proiectelor finanþate internaþional, Economia
integrãrii europene.
Cu acest minunat prilej, vã adresez tuturor
multã, multã sãnãtate, depline succese ºi satisfacþii,
pe mãsura aspiraþiilor ºi aºteptãrilor, dar ºi a
condiþiilor de care beneficiem, a prestigiului de care
se bucurã Universitatea Spiru Haret.

Începem un nou an universitar într-o sãracã
þarã bogatã, într-o societate sãrãcitã, divizatã
excesiv prin patimi absurde, polarizatã între
îmbogãþiþii peste noapte, prin mijloace mafiotice,
ºi un popor din ce în ce mai amãrât, ce aºteaptã
de la noii intelectuali o mânã salvatoare, care
sã-i spunã Bucuraþi-vã!
Iatã de ce acum îndemnul Mântuitorului ºi
cel din versul imnului studenþesc Gaudeamus
igitur (Sã ne bucurãm, aºadar) ºi-a adãugat
anumite note de amãrãciune ºi tristeþe Bucuria
ne-o dã însã întâlnirea cu faptele iluºtrilor
precursori, cu studenþii într-o Universitate
modernã, înþelept condusã ºi organizatã, cu cadre
didactice de elitã, cu o bazã materialã
corespunzãtoare, dispunând de mii de
calculatoare, de laboratoare de specialitate, cu
o editurã ºi cu o tipografie în care se tipãresc
cursuri, tratate ºi manuale didactice pentru toate
disciplinele, cu o revistã de informare a
studenþilor (Opinia naþionalã), cu un post de

radio ºi unul de televiziune, prin care se
difuzeazã lecþii ºi se realizeazã o comunicare
permanentã cu studenþii.
Principiul pedagogic în virtutea cãruia se
desfãºoarã activitatea instructiv-educativã, deºi
vine de peste un mileniu de la filosoful latin
Seneca: Non scholae, sed vitae discimus, e de o
copleºitoare actualitate: învãþãm nu pentru
ºcoalã, ci pentru viaþã, pentru a ne integra în
societate ºi a fi folositori þãrii ºi umanitãþii.
Învãþãm pentru a participa, competent ºi
eficient, la îmbunãtãþirea sorþii poporului nostru,
la dezvoltarea vieþii lui materiale ºi spirituale,
pentru însãnãtoºirea stãrii sale morale, atacatã
de maladii, grave uneori.
Colaborãm cu demnitate, armonios, cu
studenþii în procesul de cercetare ºtiinþificã,
preocuparea noastrã sistematicã fiind nu numai
de a transmite noian de cunoºtinþe, mai mult sau
mai puþin folositoare, ci de a-i învãþa pe studenþi
sã înveþe, sã gândeascã original, sã se formeze
ca personalitãþi distincte. Sã ºtie de unde ºi cum
sã se informeze singuri, într-un climat de
colaborare ºi sã recunoascã cinstit valorile
autentice, naþionale ºi universale. Sã se simtã
rãspunzãtori faþã de soarta þãrii ºi a neamului a
cãrui limbã le-a fost de-a lungul veacurilor o
inexpugnabilã tranºee spiritualã în care ne-am
adãpostit fiinþa naþionalã.

În concordanþã
cu noile exigenþe
Prof.univ.dr. Ioan CONDOR,
Decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative, Braºov
Avem fericitul prilej de a începe un nou an
de învãþãmânt, pe care îl dorim a fi cu succes
deplin, cu reuºite în pregãtirea cadrelor
didactice la un înalt nivel ºtiinþific ºi cu un
studiu aprofundat al cursurilor ºi lecþiilor
din partea studenþilor ºi masteranzilor
Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
Braºov.
Noul an universitar porneºte în condiþiile
stabilite de Senatul Universitãþii noastre, care a
aprobat recent: planul de învãþãmânt pentru
specializãrile/programele de studiu Drept ºi
Administraþie Publicã, orientãrile pentru
definitivarea statelor de funcþiuni ºi modificãrile

necesare la Regulamentul privind activitatea
profesionalã a studenþilor.
Este regretabil ºi revoltãtor cã Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, în loc sã ne
sprijine în organizarea noului an de
învãþãmânt, a denigrat, în mod nejustificat,
universitatea noastrã ºi pe noi, cadrele
didactice, aducându-ne grave prejudicii
morale ºi patrimoniale.
Cu toate acestea, asigurãm conducerea
universitãþii, pe studenþii ºi masteranzii noºtri,
cã noi, cadrele didactice, nu ne vom
demobiliza, ci, dimpotrivã, vom depune
eforturi sporite pentru a asigura pregãtirea
studenþilor ºi masteranzilor noºtri la cel mai
înalt nivel ºtiinþific, aºa cum am fãcut-o ºi în
anii anteriori.
Sãnãtate ºi succes în noul an universitar,
2009-2010!

Într-o vreme când unii ifosiþi declarã cã le
este ruºine cã-s români, Universitatea noastrã
cultivã respectul pentru trecutul nostru istoric,
pentru valorile noastre ºi ale altora, mândria de
a fi români, urmaºi de daci ºi de romani, dornici
de a fi vrednici cetãþeni ai þãrii noastre, ai
Europei ºi ai lumii, neuitând îndemnul unui
vestit preºedinte al Americii, care, atunci când a
primit titlul de Doctor Honoris Causa la
Universitatea din Berlin, a spus în Cuvântul de
recepþie: Mai întâi cetãþean al þãrii tale, apoi
cetãþean al lumii.
Începem anul universitar cãlãuziþi de
principii ºtiinþifice, pedagogice ºi morale, de
înalte idealuri umaniste care au fãcut din
studenþii noºtri buni cetãþeni, vrednici oameni
de ºtiinþã ºi culturã.
Tuturor le urez drum luminos ºi bun, cale
neîntoarsã spre luminarea, bunãstarea ºi fericirea
neamului.
Studenþii au fost dintotdeauna o forþã ºi o
torþã care au luminat drumul spre progres al
popoarelor. Le urez sã continue ºi sã dezvolte
frumoasele tradiþii, cu sprijinul corpului didactic,
implicat cu rãspundere ºi competenþã în
formarea ºi educarea tineretului. Cu astfel de
gânduri sã ne bucurãm, aºadar, ºi sã ne facem
cu toþii datoria.

Performanþa un ideal comun
Prof.univ.dr.
Septimiu Florian TODEA
Decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport
Studenþii, masteranzii, cadrele didactice ale
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret, cea mai mare instituþie
de profil din România, întâmpinã noul an
universitar cu entuziasm ºi convingerea cã
activitatea didacticã, ºtiinþificã, ca ºi cea sportivã
vor fi marcate ºi în acest an de rezultate
superioare, de noi performanþe.
Studenþii, masteranzii de la cele douã
specializãri acreditate ale facultãþii  Educaþie
fizicã ºi sportivã ºi Kinetoterapie ºi motricitate
specialã  au reuºit, de fiecare datã, sã se
pregãteascã ca specialiºti de certã valoare, unanim
apreciaþi în domeniul Educaþie fizicã ºi sport.

Se pot rupe foi, invalida diplome,
dar gândurile niciodatã!
Horia Ioan AVRAM
Licenþiat al Facultãþii de Filosofie
ºi Jurnalism
Oare care student nu ºi-ar dori un an
universitar bogat în experienþe fericite, succese,
liniºte ºi sãnãtate?
În ce mãsurã depinde de noi sã fim ºi
beneficiarii acestora?
Fãrã a fi necesar sã rãspundem punctual,
putem afirma cã într-un cadru educaþional
propice am putea avea teoretic ºansa de a trãi
bucuria tuturor doleanþelor enunþate!

Sã adãugãm cununii
de succese noi carate
Începe un nou an de studii la Universitatea noastrã, dupã o varã în
care s-au revãrsat asuprã-ne calomnii ºi neadevãruri fãrã de numãr. E
trist cã asta se întâmplã în mediul academic.
La Facultatea de Teatru am avut o varã cu succese, cu o Galã a
Absolvenþilor, elogiatã de criticii de specialitate, ºi o prezenþã excelentã,
cu spectacolul Frigul de Lars Noren, a absolvenþilor noºtri la Gala Hop
de la Mangalia.
În anul universitar ce a început la 1 octombrie avem studenþi aleºi
dupã un concurs de admitere exigent.
Ne dorim un an cu împliniri, cu performanþe, într-o lume în care
astãzi lupta pentru supravieþuire este durã. Ne mândrim cu absolvenþii
care lucreazã în teatre, în seriale de televiziune, prezentatori la diverse
emisiuni ale televiziunilor, inclusiv la TVRM.
Fie ca acest an ºcolar, 2009-2010, sã readucã Universitatea Spiru
Haret în locul pe care îl meritã în învãþãmântul românesc.
CURAJ ªI ÎNAINTE! - era îndemnul marilor noºtri înaintaºi. Sã
nu-l uitãm
În numele profesorilor ºi studenþilor din Facultatea de Teatru,

Prof.univ.dr. Lucia MUREªAN
Decanul Facultãþii de Teatru

Drumul
spre ºcoalã
Conf. univ. dr. Cornelia MARIN
Decanul Facultãþii de Geografie ºi Geografia Turismului
În plinã toamnã, ca în fiecare an, Facultatea de Georgafie ºi Geografia
Turismului îºi pregãteºte sãlile pentru un nou an universitar. Vrem ca
bobocii sã fie plãcut impresionaþi de aspectul sãlilor de curs ºi al
laboratoarelor astfel ca, dincolo de atractivitatea disciplinelor, prezenþa
la seminarii ºi laboratoare sã fie incitantã. În vremuri rapide, nestatornice,
trunchiate, dorinþa de pregãtire, de instruire este salutarã. Un om instruit
are mintea mobilatã astfel încât sã aleagã ce este bun în viaþã, sã se
orienteze în perioade tulburi, sã analizeze ºi sã acþioneze inteligent.
Lumea s-a sãturat de ºmecheri.
Instrucþia completã, chiar ºi la nivel academic adaugã un plus de
educaþie, de raþionalitate, de corectitudine. Absolvenþii noºtri ne-au fãcut
cinste acolo unde profeseazã în prezent ºi toate semnalele primite ne
dau forþa de a munci cu noile generaþii. Un început de an este plin de
necunoscut în relaþiile interumane. Profesorii vor avea în faþã studenþi
noi care, la rândul lor, vor cunoaºte cadre didactice cu personalitãþi ºi
moduri diferite de abordare a problematicii de specialitate.
Suntem încrezãtori la acest început de an universitar ºi plini de
speranþa de a convinge studenþii care au ales facultatea noastrã cã au
pornit pe o cale bunã.

Exprimându-ne blagian: o corabie învinge
mai uºor valurile dacã poartã o greutate. Aºa ºi
viaþa, greutãþile ce le purtãm ne fac mai sigurã
lupta împotriva valurilor.
Haretiºtii, în aceastã varã fierbinte, au
demonstrat o mare capacitate de acomodare,
faptul cã stãpânesc timona nu numai în condiþii
de acalmie, dar ºi în vremuri de furtunã.
Experienþa de viaþã, faptul cã mulþi deja sunt
beneficiari ai unor locuri de muncã trudind cu
pricepere, unii urmeazã a doua facultate sau
masterat, au fost factori care au contribuit la
aceastã surmontare a vicisitudinilor.
Eminescu scria nu ai teamã / Ce e val, ca
valul trece.

Noi, haretiºtii, am fi înclinaþi sã credem cã
purtãm cea mai grea cruce a învãþãmântului
universitar românesc. Dar fiecare individ în
sinea lui crede cã crucea lui este cea mai grea.
În ciuda aparenþelor, purtarea crucii nu este
de fapt o suferinþã.
Ea este simbolistica depãºirii greutãþii, o
încercare sine qua non în credinþa ajungerii la
fericire. Paradoxal, pentru credincioºi devine
bucurie!
În acest sens, odatã cu deschiderea acestui
nou an universitar, haretiºtii devin mãrturisitori,
girând metamorfoza transformãrii suferinþei în
izbândã!

Mirajul studenþiei
Motto: Asta este învãþãtura,
înþelegi dintr-o datã ceva ce ai înþeles
toatã viaþa, dar într-un mod nou!
A debutat un an plin de speranþe, de aºteptãri,
pentru unii dintre noi emoþia începerii unei noi
etape din viaþã.
Aºa cum afirma George Cãlinescu, studenþii
sunt ca albinele, care strâng miere în fagurii
lor, fãrã a aºtepta ca lumea sã le priveascã ºi sã
le aplaude.
Universitatea, prin menirea ei de a cultiva
virtuþile intelectuale ale tinerilor, are rolul de a
întreþine în rândul tinerilor studenþi, pasiunea
pentru cunoaºtere ºi dorinþa de performanþã. De
aceea, centrele de învãþãmânt ºi în special
universitãþile au un rol preponderent în
societatea noastrã.
Calitatea procesului de educaþie se reflectã
în capacitatea absolvenþilor de a asigura
continuitatea dezvoltãrii societãþii, învãþãmântul
fiind una din activitãþile cele mai frumoase pe
care le poate practica mintea umanã.

Cred cã cea mai frumoasã ºi mai importantã
perioadã din viaþa omului este studenþia.
Se spune ca: Ai timp o viaþã întreagã sã
adaugi filã cu filã, carte peste carte, pânã reuºeºti
sã-þi descoperi vocaþia. În aceºti ani de
studenþie, am pãtruns în universul minunat al
cãrþilor  templul spiritual de trebuinþã unui
întreg popor, ce deschid porþile cunoaºterii ºi
experienþei umane, am descoperit o lume
fascinantã.
Dragostea de limbã m-a adus la Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret - Bucureºti, iar, dacã
ar fi sã aleag din nou, aº alege aceeaºi instituþie
de învãþãmânt superior, deoarece consider cã
viitorul meu este aici.
Aici, unde standardele sunt ridicate, aici, în
aceastã universitate, care a devenit cunoscutã în
lume, aici, unde an de an a crescut numãrul
studenþilor, universitate care se remarcã prin
calitatea învãþãmântului, prin experienþa
cadrelor universitare.

Eu consider cã ar trebui sã profitãm de
oportunitãþile pe care ni le oferã aceastã instituþie
de învãþãmânt, aici unde activitatea de cercetare,
instructiv-educativã poartã amprenta tinereþii,
sã mulþumim dascãlilor care, prin activitatea
susþinutã pe care o desfãºoarã în cadrul
universitãþii, îºi aduc aportul la împlinirea
noastrã socio-profesionalã.
Anii de studenþie m-au fãcut mai
încrezãtoare în viitor. Simt cã am o personalitate,
am descoperit o altã lume ºi cred în continuare
cu tãrie ca cea mai frumoasã ºi mai importantã
perioadã din viaþa omului este studenþia, prilej
de a evada dintr-o lume plinã de lipsuri.
Aº dori sã închei prin a le ura tuturor
studenþilor, cadrelor universitare, viitorilor
studenþi de la Universitatea Spiru Haret
Bucureºti succes, un an plin de împliniri ºi, nu
în ultimul rând, multã sãnãtate, în anul
universitar 2009-2010 !

Florentina VASILIU

Studentã, anul III, Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã
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Învãþãmântului universitar trebuie sã i se lase completa
libertate de miºcãri pentru a se putea adapta cu cea mai
mare înlesnire cu progresul continuu al ºtiinþei (Spiru Haret)
Acest început de octombrie, 2009, marcheazã 18 ani de când a luat
fiinþã Universitatea Spiru Haret. În tot acest timp, an de an, universitatea
noastrã a crescut în mod remarcabil. Pânã în prezent ºi-au desãvârºit
studiile la Spiru Haret peste 92.800 de absolvenþi ºi peste 3.200 de
masteranzi. S-au diversificat specializãrile (în prezent sunt 50), au luat
fiinþã noi facultãþi (actualmente universitatea are 30), sunt în desfãºurare
peste 65 de programe pentru studii universitare de masterat ciclul II
Bologna ºi peste 55 de programe de studii postuniversitare de masterat.
Au apãrut la Spiru Haret forme de învãþãmânt în pas cu tendinþele pe
plan mondial. Absolvenþii noºtri ºi-au gãsit pe meritul ºi competenþa lor,
locuri de muncã în care pregãtirea acumulatã în timpul studiilor le-a adus
recunoaºterea valorii. Cei care au
învãþat la noi lucreazã în varii
domenii ale vieþii economico-sociale
a României.
Toate acestea sunt certitudini ale
unor oameni pentru care diploma
universitarã, precum ºi terminarea
studiilor de masterat, le-au modificat
fundamental ºi definitiv traseul
profesional. În prezent, Universitatea
Spiru Haret reprezintã pilonul
esenþial al învãþãmântului superior
cu caracter social din þara noastrã.
Aveþi la dispoziþie la Spiru Haret,
stimaþi studenþi, un bogat patrimoniu
realizat prin investiþii fãcute în fiecare an, cu precãdere, din taxele plãtite
de dumneavoastrã. În mari oraºe ale României, unde prin tradiþie, viaþa
universitarã reprezintã un solid reper educaþional ºi cultural, Universitatea
Spiru Haret are propriile sale sedii (37 de imobile, cu o suprafaþã totalã
de peste 135.000 de mp.) care adãpostesc facultãþi, sãli de seminar,
biblioteci. Sã menþionãm câteva dintre aceste oraºe: Bucureºti, Braºov,
Constanþa, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Cluj-Napoca, Blaj.
La dispoziþia dumneavoastrã, pentru studiu, sunt peste 10.500 de
calculatoare, care vã permit, stimaþi studenþi, sã intraþi în legãturã cu
profesorii în timp real. Aveþi posibilitatea sã consultaþi gratuit biblioteca
virtualã, sã accesaþi site-urile facultãþilor ºi sã cereþi date ºi informaþii de
la îndrumãtorii dumneavoastrã de studii, ori de câte ori aveþi nevoie. Sã
nu uitãm esenþialul: puteþi sã vã daþi examenele online. Universitatea
Spiru Haret a achiziþionat cele mai moderne programe ºi mijloace de
folosire a calculatoarelor în procesul de învãþãmânt care ºi-au dovedit în
ultimele decenii eficacitatea la mari universitãþi ale lumii. Universitatea
are o editurã proprie ºi o tipografie ultramodernã, unde apar toate cursurile
profesorilor noºtri. Opinia naþionalã, publicaþie sãptãmânalã, acordã spaþii

largi consultaþiilor oferite studenþilor asupra materiilor de studii. Se cuvine
menþionat faptul cã universitatea noastrã este singura din peisajul
academic românesc ºi una din puþinele din lume care are propria sa
televiziune, cu un canal educaþional ºi unul cultural, care emit 24 de ore
din 24, atât pentru propriii studenþi, cât ºi pentru publicul larg.
Universitatea Spiru Haret pune la dispoziþia studenþilor sãi ºi o frecvenþã
radio prin postul Radio România de Mâine Student Fm. Tot pentru a vã
diminua efortul financiar, Senatul universitãþii a decis ca preþurile
cursurilor tipãrite pentru dumneavoastrã sã fie reduse cu o treime.
Beneficiaþi de servirea mesei, zilnic, la tarife subvenþionate în cantinele
universitãþii ºi de acces gratuit în bazele noastre sportive. De asemenea,
pentru studenþii noºtri din provincie ºi cursuri de zi, existã posibilitatea
cazãrii în cãminele universitãþii. Toate acestea aratã limpede cã doar la
Spiru Haret mai pot veni sã înveþe tinerii cu venituri familiale modeste
provenind din mediul rural sau medii defavorizate. Aceasta, în condiþiile
în care, învãþãmântul universitar de stat care, potrivit legii fundamentale
a României, Constituþia, ar trebui sã fie gratuit, a devenit, datoritã taxelor,

tot mai înrobitor an de an. Aceste taxe sfideazã legea, iar accesul la
învãþãmântul superior de stat a devenit un vis de neatins pentru cei mai
mulþi dintre tinerii români.
Spiru Haret este un nume emblematic în învãþãmântul superior
românesc, sinonim cu instruirea academicã solidã, cu programe de
ajutorare a studenþilor consistente
(burse de merit, reduceri de preþ la
achiziþionarea cursurilor, facilitãþi
prin reducerea sau anularea taxelor
pentru tinerii studenþi provenind din
mediul rural ºi din familii de cadre
didactice, pensionari, precum ºi din
familii în care unul dintre pãrinþi este
ºomer). An de an, au venit sã-ºi
completeze studiile zeci de mii de
lucrãtori din economie pentru care
cerinþele de ocupare a posturilor pe
care erau angajaþi impuneau,
conform
normelor
Uniunii
Europene, un nou statut, o nouã
calitate, atestatã de studiile
superioare. Au obþinut o diplomã
universitarã la Spiru Haret
pãstrându-ºi locul de muncã, nefiind
obligaþi sã-ºi pãrãseascã domiciliul,
fiind la curent cu toate noutãþile din
Universitate. Aceasta a fost ºi este
posibil
prin
intermediul
învãþãmântului prin Internet, graþie
platformei Blackboard, al cãrei
program a fost achiziþionat ºi de
Universitatea noastrã. Acest mijloc
modern de comunicare specific
timpului în care trãim permite o

abordare flexibilã, rapidã ºi nuanþatã a tuturor componentelor procesului
de învãþãmânt. Având în faþã un PC, studenþii noºtri pot învãþa oriunde,
îºi pot aloca pentru studiu timpul necesar, fãrã a le afecta locul de muncã
(pentru cei care îl au), fãrã a pierde timp preþios cu deplasarea. Ei îºi

întreabã profesorii online, pot da examenele online, îºi pot trimite lucrãrile
periodice, care le sunt evaluate tot online, pot consulta biblioteca virtualã
în aceleaºi condiþii. În acest mod, în ultimele decenii, sute de mii de
studenþi ºi mii de profesori interacþioneazã în marile universitãþi de pe
toate continentele în folosul ºtiinþei de carte. Reþeaua de calculatoare a
Universitãþii serveºte cu prisosinþã acestor þeluri. Toate aceste rezultate
au fost posibile datoritã racordãrii la progresele informaticii, fãrã falsuri,
fãrã fraudã, fãrã note obþinute echivoc. Sunt realitãþi ºi realizãri cu care
Universitatea noastrã se prezintã ºi acum, în octombrie 2009, atât în faþa
celor care îi deschid poarta ca boboci, cât ºi în faþa opiniei publice din
þarã ºi de peste hotare.
Universitatea Spiru Haret a fost înfiinþatã ºi funcþioneazã conform
legii. Este o instituþie de învãþãmânt superior acreditatã prin Legea nr.443/
2002. Universitatea noastrã este persoanã juridicã de drept privat ºi de
utilitate publicã. Reprezintã atât prin profesori, cât ºi prin studenþi ºi
absolvenþi un reper temeinic într-o societate care este tot mai mult
zdruncinatã de lupte de interese, de corupþie ºi sperjur. Vara lui 2009 stã
mãrturie întunecatã pentru aceste afirmaþii, întrucât Universitatea Spiru
Haret a fost þinta unei campanii furibunde desfãºuratã cu tenacitate ºi o
largã mobilizare mediaticã vizând denigrarea tuturor realizãrilor ei. Nu a
fost prima datã. Au existat Hotãrâri de guvern în anii 2007, 2008 ºi 2009
cu mãsuri samavolnice, aberante ºi lipsite de temei. De fiecare datã,
Universitatea noastrã a dat în judecatã pe detractori, adicã Guvernul
României ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii. ªi de fiecare
datã, având legea de partea sa, a câºtigat. O atestã Hotãrârile judecãtoreºti
menþionate în certificatele Curþii de Apel Bucureºti, 837/2/2008 ºi 4428/
2/2008, 6631/2/2009 ºi Certificatele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
din 2009, cu nr. 1949/2/2009 ºi 837/2/2009.
Autorul principal al acestor campanii împotriva noastrã din ultimii
ani a fost, paradoxal, forul guvernamental, care ar fi trebuit sã apere
învãþãmântul superior în multitudinea sa de forme, inclusiv învãþãmântul
privat, inclusiv învãþãmântul de la Universitatea Spiru Haret. Urmare

acestor acþiuni defãimãtoare, care ne-au adus un substanþial prejudiciu
de imagine, Universitatea noastrã a acþionat guvernul ºi ministerul în
justiþie. ªi de fiecare datã a câºtigat. Aceste victorii constante ar trebui sã
punã pe gânduri pe cei care ne prigonesc, deoarece legalitatea este una
singurã. Sunteþi, stimaþi studenþi ºi masteranzi, învãþãceii unei universitãþi
care nu scoate diplome pe bandã rulantã (cum afirmau mincinos unii), ai
unei universitãþi cu absolvenþi în numeroase specializãri, care sunt
apreciaþi pentru competenþa ºi profesionalismul lor la locurile lor de
muncã, în fine, ai unei universitãþi care se preocupã în mod constant de
ceea ce veþi deveni. Aþi venit sã învãþaþi ºi nu sã vã cumpãraþi o diplomã,
ca prin alte pãrþi, aþi venit sã fiþi discipolii unor mari profesori, care, de la
înãlþimea catedrei lor, s-au impus în viaþa ºtiinþificã, culturalã ºi artisticã
din þara noastrã. Unii dintre aceºtia se bucurã de înalt prestigiu academic,
fiind membri ai unor foruri internaþionale de rãsunet. Profesorii noºtri ne
reprezintã în mari instituþii europene de profil ºi nu numai, sunt autori
citiþi ºi preþuiþi în numeroase limbi de pe mapamond.
Aici aþi venit sã învãþaþi ºi dumneavoastrã, cei care, începând cu anul
universitar 2009-2010, doriþi sã fiþi racordaþi la învãþãmântul mileniului
III. Indiferent de îndãrãtnicia bigotã a unora care vor sã vã întoarcã de la
tastatura calculatorului înapoi la cretã ºi tablã neagrã, progresul ºi
dezvoltarea dumneavoastrã intelectualã nu pot fi oprite, aºa cum nu poate
fi Dunãrea întoarsã din drum. Fiþi încrezãtori în universitatea în care intraþi,
în dascãlii sãi erudiþi, în generoasele sale eforturi pentru up-gradarea
cunoºtinþelor dumneavoastrã. Spiru Haret îºi asumã cu consecvenþã, de
peste un deceniu ºi jumãtate, nobila menire de a da tineretului universitar
din România ºansa unui drum în care realizarea profesionalã sã se
împleteascã cu satisfacþia materialã a unor locuri de muncã bine plãtite ºi
a unei poziþii profesionale stabile pentru fiecare din absolvenþii sãi.
Sã ne adunãm cu toþii energiile ºi încrederea pentru a arãta cã a fi
student la Universitatea Spiru Haret este un titlu de mândrie ºi o garanþie
cã prin muncã individualã susþinutã, sub îndrumarea profesorilor noºtri,
cunoºtinþele acumulate aici vã vor schimba traseul vieþii profesionale.

Gaudeamus Igitur, iuvenes dum sumus!
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2009  2010 a adus împreunã gândurile,
speranþele, emoþiile, care îi animã firesc pe toþi studenþii haretiºti din Bucureºti ºi din alte oraºe
ale þãrii. Cu toþii îºi doresc ca ºi acest an sã se desfãºoare sub auspicii generoase pentru evoluþia
ºi afirmarea noastrã, a celor care facem parte din promoþiile haretiºtilor.
În armonie cu aceste sentimente luminoase, a fost ºi spectacolul artistic la care au participat:
Corul Universitãþii Spiru Haret, dirijat de Luminiþa Guþanu, apreciata pianistã Ilinca Dumitrescu,
interpreþii de folclor Georgel Nucã, Cãtãlin Maximiuc, Paulina Irimia ºi Gheorghe Turda,
cântãreaþa de muzicã folk Maria Gheorghiu, interpreþii de muzicã pop Aida Borovinã, Romeo
Zaharia ºi Nico.
Ne mândrim cã cele mai multe nume de mai sus fac parte din marea familie a haretiºtilor.

Corul Universitãþii a interpretat Brâul grâului de Petru Stoianov ºi o piesã din repertoriul american negrospiritual But that was yesterday de Ed Robertson

Adolescenþa a adus cu ea lumina zâmbetului ºi frumuseþea glasurilor
cristaline. Au cântat: Anastasia Croitorescu din Craiova, Adrian
Ciochinaru din Cãlãraºi, Dumitrana Lupu din Constanþa, Liviu Stoian
din Buzãu, Raluca Enãºoiu din Drãgãºani, într-un moment realizat de
compozitorul Dumitru Lupu. Ilustraþia coregraficã: Ansamblul de dans
modern Millenium Art din Giurgiu, condus de Flori Slavnicu

Ilinca Dumitrescu, doctor în muzicã ºi coordonatoare a
Departamentului muzical la Televiziunea România de Mâine, a
încântat publicul cu o piesã semnatã de compozitorul Paul
Constantinescu, Patru fabule, ºi douã piese de Serghei Prokofiev din
suita baletului Romeo ºi Julieta

Maria Gheorghiu, una din cele
mai frumoase voci feminine ale
universului folk

O strãlucitã voce de la Sãpânþa, unde
veselia îºi are sãmânþa: marele interpret
Gheorghe Turda
Aida Borovinã, studentã în anul
III la Facultatea de Muzicã,
apare pe scenã aureolatã de
laurii unor concursuri ºi
festivaluri muzicale

Grupul Crosol, alcãtuit din studenþi sau absolvenþi ai Universitãþii
Spiru Haret, instructor: Sorin Lupaºcu, a oferit un moment inedit, o
demonstraþie de aikido

Armoniile cântecului popular ne-au transpus în diverse zone ale þãrii, frumoase ca o gurã de rai. Din vatra
bogatã a Drãgãºanilor, Georgel Nucã. De la poalele Rarãului, Cãtãlin Maximiuc. Din sud, a venit Paulina
Irimia. Toþi, absolvenþi sau masteri ai Universitãþii Spiru Haret

Haretista Nico, una dintre
vocile cele mai bune ale
muzicii pop româneºti, este
câºtigãtoarea a numeroase
premii la concursuri ºi
festivaluri prestigioase din
þarã ºi de peste hotare

Romeo Zaharia, semifinalist la
selecþia naþionalã pentru
Eurovision 2009, solist la
Teatrul Toma Caragiu din
Ploieºti; a obþinut mai multe
premii, între care douã premii
doi la Festivalul de la Mamaia,
o datã la Secþiunea interpretare,
altãdatã la Secþiunea creaþie cu
trupa Centru Civic.

