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NU TE-AI HOTÃRÂT?

Miercuri, 25 septembrie 2013, va avea loc CONFERINÞA NAÞIONALÃ DE FINALIZARE
A PROIECTULUI ProFeminAntrep - Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat,
la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, începând cu ora 11.00
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Dacã eºti student la Universitatea Spiru Haret ai ocazia sã te întâlneºti cu mari personalitãþi
ale lumii contemporane.
Secvenþã de la întânirea studenþilor cu Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret,
academician, profesor, arhitect, pictor, sculptor, poet, filosof, Richard England.

Mai sunt doar câteva zile în care poþi sã te
înscrii la una dintre cele 24 de facultãþi din
cadrul Universitãþii Spiru Haret!
Ai de ales din:
51 de programe de studii universitare
de licenþã, conform HG 493/2013,
Monitorul Oficial al României
nr. 447 din 22 iulie 2013
44 de programe de studii universitare
de master, conform HG 581/2013,
Monitorul Oficial al României
nr. 500 din 8 august 2013
numeroase programe postuniversitare.





OFERTA EDUCAÞIONALÃ
A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
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Universitatea Spiru Haret  implicatã în proiecte naþionale ºi internaþionale

Educaþia pentru Viaþã
nu are frontiere!



Zilele trecute, am avut bucuria sã constatãm cã lumea ne iubeºte
ºi ne recunoaºte valorile educaþionale; oamenii de dincolo de poarta
ambasadelor, cu care dezvoltãm relaþii de colaborare foarte frumoase,
de dincolo de frontiere, din universitãþi, care au aflat despre noi de
pe site-ul universitãþii ºi nu din dosarele de acreditare, au decis sã
facã efortul sã ne scrie, sã ne întâlneascã, sã ne propunã colaborãri.
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Excelenþa profesionalã
se dovedeºte,
nu doar se dobândeºte!



Între Universitatea Spiru Haret ºi Institutul Bancar Român, a
fost încheiat un contract de colaborare, prin care se doreºte aducerea
studiului academic cât mai aproape de menirea antreprenorialã a
educaþiei, aºa cum este ea cerutã de piaþã.

EVENIMENT / Conferinþele internaþionale

Spiritualitatea în slujba educaþiei

Astãzi, 23 septembrie, debuteazã ciclul de toamnã al conferinþelor,
Ä
cu Potenþialul vindecãtor al stãrilor amplificate de conºtienþã,invitat de onoare

În pur spirit haretian, al întâlnirii cu valorile
perene ºi al explorãrii relaþiei esenþiale dintre educaþie
Juan Ruiz Naupari  director ºi fondator al Organizaþiei Multiculturale Inkarri, ºi spiritualitate, manifestarea, organizatã de
ºi va continua, pe 23 octombrie, cu Perspective actuale asupra comunicãrii  Facultatea de Sociologie-Psihologie, continuã
metoda ESPERE, susþinutã de Aleth Naquet, psiholog clinician, co-fondator sã facã sãli pline, pline cu bucuria întâlnirii dintre
al Institutului ESPERE International  Paris.
culturi ºi instituþii ºi  în special  a întâlnirii
Organizatorii promit o frecvenþã lunarã a evenimentelor.
profunde ºi sporitoare.
Prima conferinþã din acest ciclu, Procesul de
cunoaºtere din perspectiva spiritualitãþii, a avut loc
pe 16 iunie, avându-l ca invitat special pe Master
Karma Tanpai Gyaltshen Lama Acharya, ctitor al
Mânãstirii Regale Albe ºi al Institutului de Studii
Religioase din Kathmandu, Nepal. Pe 30 iunie,
profesorul Vernon Foster, Nativ American Klamath
 Modoc a susþinut conferinþa Spiritualitatea nativã
în contextul educaþiei, ºi, pe 18 iulie, conferinþa Noi
abordãri în studiul conºtienþei  ºtiinþa projectologiei
a avut-o ca protagonistã pe Patricia Sousa  director
al Centrului Educaþional din Londra, Academia
Internaþionalã a Conºtienþei.
Pentru a evoca atmosfera evenimentelor, vã
supunem atenþiei câteva imagini ºi idei ale primei
conferinþe, susþinute de Master Karma Tanpai
Gyaltshen Lama Acharya, alãturi de prof. univ. dr.
Carmen Costea, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, prof. Kush Visser, Dutch University College,
prof. univ. dr. Mircea Niþã, ªcoala Naþionalã de
Studii Politice ºi Administrative, prozatorul,
teoreticianul, eseistul, prof. Vasile Andru,
preºedintele Centrului de Practicã Isihastã, prof.
univ. dr. Ion Mânzat, Universitatea Hyperion, prof.
univ. dr. Anca Gheorghiu, preºedintele Senatului
Universitãþii Hyperion, prof. univ. dr. Tudora Sima,
Universitatea Hyperion, ºi conf. univ. dr. Matei
Georgescu, Universitatea Spiru Haret. Pagina 8

Bravos naþiune,
halal sã-þi fie!
Mioara VERGU-IORDACHE
Analiza Academiei Române referitoare la Proiectul de
exploatare minierã de la Roºia Montana dovedeºte, în 21 de
argumente, cã acesta prezintã riscuri privind mediul ºi
dezvoltarea durabilã a zonei. Punct.
Ce poate spune în plus o comisie parlamentarã specialã,
alcãtuitã din persoane fãrã competenþe specifice domeniului?
Comisia este calificatã, cel mult, sã se exprime asupra formei
juridice a proiectului. Dar nu este vorba de formã! Zecile de mii
de oameni ieºiþi în stradã, analiza specialiºtilor se referã la fondul
problemei. Ori, pe fond, nu existã, în România, o autoritate
superioarã Academiei Române!
Jocul superfluu al politicienilor ne consumã sãnãtate ºi timp.
Dar, mai mult decât atât, dovedeºte, o datã în plus, cum este
privitã intelectualitatea româneascã, câþi bani dau aleºii pe
inteligenþa româneascã.
Nici eu, nici dumneavoastrã nu ne mirãm. Atenþia acordatã
prezentului ºi viitorului României se vede ºi în felul în care a
început ºcoala: cu schimbãri la modificãri, cu multe clãdiri
insalubre, cu salarizarea cadrelor didactice încã nerezolvatã, cu
încã multe cadre didactice necalificate, cu dificultãþi în asigurarea
rechizitelor ºcolare Se spune cã viitorul începe azi. La noi, azi e
în fiecare zi! Aºadar, viitorul poate începe mâine, care va fi azi!
Sãptãmâna viitoare începe anul universitar 2013-2014. Va fi,
ca de, din pãcate, mulþi ani, o acþiune bifatã în agenda oficialilor.
Câte universitãþi publice, câte cãmine studenþeºti au fost renovate,
câte manuale au fost aduse la zi, câþi tineri specialiºti au fost
atraºi sã lucreze în facultãþi? câte . De ce nu aflãm nimic despre
preocuparea pentru asigurarea condiþiilor ca universitãþile
româneºti sã intre în topul mondial al universitãþilor? Recentul
top dat publicitãþii consemneazã cãderea, faþã de anul trecut, cu
o sutã de poziþii, a reprezentantelor României, patru universitãþi,
care se claseazã acum pe locuri între 700  800.
Ce-i lipseºte ºcolii româneºti pentru a ocupa locuri mai în
faþã? Materie primã cenuºie existã. O dovedesc rezultatele
elevilor ºi studenþilor români aflaþi în competiþie cu elevi ºi
studenþi din lumea largã. Dar aceste individualitãþi sunt, mai
curând, dincolo de pasiunea ºi munca tinerilor, rodul eforturilor
pãrinþilor, al unor cadre didactice, care se încãpãþâneazã sã fie
Profesori, nu sunt efectele unui sistem articulat, coerent,
responsabil. Cei în grija cãrora se aflã viitorul sunt preocupaþi
de discuþii sterile, de replici miºto ºi lovituri sub centurã
haioase. Sunt preocupaþi de bunãstarea lor prezentã. Viitorul?
Dupã noi potopul!
( )Academia Românã dã un verdict! Niºte anonimi sunt
chemaþi/numiþi sã o vizeze/cenzureze! Bravos naþiune, halal sã-þi fie!
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INOVAREA ÎN ATENÞIA EUROPEI

Se cautã capitala inovãrii

Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Proiect: ProFeminAntrep - Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat
Numãr de identificare a proiectului: POSDRU/97/6.3/S/64240
Nr. înregistrare contract AMPOSDRU E7153/03.09.2012

Comunicat de presã  20 septembrie 2013

CONFERINÞA NAÞIONALÃ
DE FINALIZARE A PROIECTULUI

ProFeminAntrep - Promovarea egalitãþii
de ºanse în antreprenoriat
Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu
Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii
din România organizeazã, miercuri,
25 septembrie 2013, CONFERINÞA
NAÞIONALÃ
DE
FINALIZARE
A PROIECTULUI ProFeminAntrep Promovarea egalitãþii de ºanse în
antreprenoriat, ce va avea loc la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion
Ghica nr. 13, începând cu ora 11.00.
Conferinþa se desfãºoarã în cadrul proiectului
ProFeminAntrep - Promovarea egalitãþii de
ºanse în antreprenoriat, al cãrui obiectiv a fost
acela de a ridica nivelul de pregãtire profesionalã
a femeilor prin participarea la programe de
formare în antreprenoriat adaptate la condiþiile
economice ºi geografice specifice regiunilor de
dezvoltare ale României, în vederea dobândirii
competenþelor necesare iniþierii unei afaceri
personale sau a ocupãrii unui loc de muncã în
domeniu. Proiectul a abordat problematica
dezvoltãrii resurselor umane prin promovarea
incluziunii sociale ºi a egalitãþii de ºanse pe piaþa
muncii, cu implicaþii asupra educaþiei ºi formãrii
profesionale a femeilor în vederea integrãrii pe
piaþa muncii, în condiþiile crizei economice
actuale.
Aplicat prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane ºi strategic
cofinanþat din Fondul Social European, proiectul
s-a desfãºurat atât în mediul urban, cât ºi în cel
rural, oferind, astfel, celor 7.240 de femei înscrise
din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale þãrii
(dintre care, circa 40% studente) ºansa de a
participa la cursuri de formare profesionalã în

antreprenoriat (6.836 persoane), precum ºi la
cursuri de calificare (404 femei) pentru funcþii
precum:
- Inspector resurse umane (cod 3423.3.2)
- Asistent de gestiune (cod 3433.3.1)
- Agent comercial (cod 3421.3.1)
- Agent imobiliar (3413.3.1.)
Competenþele dobândite au fost, în principal,
în domeniile: antreprenoriat, management al
afacerilor, marketing, management al reusurselor
umane, comunicare ºi relaþii publice, financiar,
contabilitate primarã, juridic.
Dupã finalizarea cursurilor certificate de
Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a
Adulþilor, absolventele s-au putut înscrie la
concursul Premiul pentru iniþiativã
antreprenorialã femininã, unde cele mai bune
idei antreprenoriale au fost premiate cu sume
de bani. 360 de femei din grupul þintã, din toate
regiunile de dezvoltare, care au dorit iniþierea
unei afaceri, au beneficiat de sprijin financiar în
cadrul Concursului Premiu pentru iniþiativã
antreprenorialã femininã, precum ºi de asistenþã
ºi consultanþã din partea experþilor din echipa
de proiect în toate fazele acestui demers.
Participantele s-au bucurat de sprijin inclusiv
dupã iniþierea afacerii.
În cadrul proiectului s-a desfãºurat ºi
campania Femei de succes, ce a constat în
organizarea unei Conferinþe Naþionale ºi a opt
Conferinþe Regionale, în cadrul cãrora femei
antreprenor de succes, din diverse domenii de
activitate, au împãrtãºit din experienþa lor,
încurajând, astfel, participantele la cursuri sã
iniþieze propria lor afacere.

Mai multe detalii despre acest proiect puteþi gãsi pe web site-ul oficial al proiectului:
www.profeminantrep.ro
Pentru mai multe informaþii: telefon: 021.455.19.98; e-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

Comisia Europeanã a lansat o competiþie care
vizeazã desemnarea capitalei europene a inovãrii
sau, altfel spus, a iCapitalei. Premiul oferit va
recompensa oraºul care construieºte cel mai bun
ecosistem al inovãrii, capabil sã conecteze
cetãþenii, organizaþiile publice, mediul academic
ºi întreprinderile. În prezent, 68% din populaþia
UE locuieºte în zone urbane, aºadar acestea sunt
zonele care vor contribui cel mai mult la stimularea
inovãrii în Europa. Oraºele impulsioneazã
inovarea prin simpla prestare de servicii, însã cel
mai important este sã se creeze mediul propice
pentru ca ceilalþi sã inoveze la rândul lor ºi pentru
a permite realizarea de conexiuni între sectorul
public ºi cel privat. Un comitet independent de
experþi va alege câºtigãtorul în primãvara anului
2014, iar oraºul desemnat va primi 500 000 EUR,
sumã pe care o va utiliza pentru a-ºi susþine
acþiunile. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 3 decembrie 2013.
Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european
pentru cercetare, inovare ºi ºtiinþã,

a declarat:Oraºele sunt adevãrate motoare
pentru economia Europei. ªapte din zece europeni
locuiesc în zone urbane, iar aceste regiuni
genereazã douã treimi din PIB-ul UE. Dorim sã
încurajãm oraºele sã-ºi intensifice eforturile în
direcþia inovãrii ºi sã-ºi creeze o reþea în cadrul
cãreia sã facã schimb de idei pentru viitor.
Oraºele vor fi evaluate în funcþie de iniþiativele
lansate ºi de realizãrile obþinute pânã în prezent,
dar ºi de ideile pe care le au pentru viitor în scopul
creºterii capacitãþii de inovare. Ele vor trebui sã
demonstreze cã se bazeazã pe o strategie amplã,
care este în acelaºi timp:  inovatoare - în ceea ce
priveºte conceptele, procesele ºi instrumentele,
 mobilizatoare - capabilã sã atragã talent, finanþare,
investiþii ºi implicare ºi angajament din partea
cetãþenilor,  integratã - sã aibã legãturã cu obiectivul
fundamental al Strategiei Europa 2020, ºi anume
creºterea inteligentã, sustenabilã ºi favorabilã
incluziunii în întreaga Europã,  interactivã - sã
creeze o comunitate preocupatã de inovare la nivelul
oraºului propriu ºi în relaþiile cu alte oraºe.
Competiþia este deschisã oraºelor din toate
statele membre ºi din þãrile care participã la
programul-cadru de cercetare al UE. Premiul este
rezervat oraºelor cu peste 100 000 de locuitori ºi
iniþiativelor aflate în derulare cel puþin de la
1 ianuarie 2010. În þãrile unde nu existã oraºe cu
peste 100 000 de locuitori, poate sã candideze
oraºul cel mai mare.
Oraºele candidate pot vizita site-ul dedicat
competiþiei pentru a se informa în legãturã cu
regulile ºi condiþiile de participare. De asemenea,
se pot trimite întrebãri referitoare la candidaturi,
la urmãtoarea adresã: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

*Inovarea este esenþialã pentru creºterea economicã ºi competitivitatea întreprinderilor ºi reprezintã
un element central al strategiei 2020. Uniunea Europeanã are, de altfel, obiectivul de a deveni
o Uniune a inovãrii.
Prin politicile sale regionale ºi de cercetare ºi inovare, UE promoveazã dezvoltarea urbanã inteligentã
ºi sustenabilã. Viitorul program de cercetare ºi inovare al UE, Orizont 2020, care se va derula în
perioada 2014-2020, se va concentra mai mult ca oricând pe finanþarea întregului lanþ al inovãrii, de
la descoperirile ºtiinþifice la dezvoltarea pe piaþã. Viitoarele programe de finanþare regionalã ale UE
vor fi ºi ele mai axate pe inovare, de exemplu pe crearea de infrastructuri pentru cercetare.

Un nou indicator
Suedia, Germania, Irlanda ºi
Luxemburg sunt statele membre
UE care fructificã cel mai bine
inovarea, potrivit unui nou
indicator propus de Comisia
Europeanã. Indicatorul rezultatelor
inovãrii mãsoarã gradul în care
ideile din sectoare inovatoare
reuºesc sã intre pe piaþã, creând
locuri de muncã mai bune ºi sporind
competitivitatea Europei. Acest
indicator, care a fost elaborat la
cererea liderilor UE de a compara
politicile naþionale în domeniul
inovãrii, aratã cã existã încã
diferenþe semnificative între þãrile
din Uniune. Într un context
internaþional, UE funcþioneazã bine
în ansamblu, chiar dacã se aflã în
continuare în urma unora dintre cele
mai inovatoare economii din lume.
Noul indicator propus aratã o
gamã largã de rezultate ale
inovãrii în statele membre ale UE
(media UE a fost stabilitã la 100
în 2010).
Þãrile aflate pe primele locuri
la nivelul UE îºi datoreazã poziþia
cel puþin unuia dintre urmãtorii
factori: o economie cu un numãr

mare de sectoare cu grad ridicat
de cunoºtinþe, întreprinderi
inovatoare care se dezvoltã rapid,
niveluri ridicate de brevetare ºi
exporturi competitive.
Noutatea adusã de indicatorul
propus este cã acesta se
concentreazã pe rezultatele
inovãrii. Ca atare, acesta
completeazã tabloul de bord al
Uniunii inovãrii (TBUI) ºi indicele
sintetic al inovãrii (SII), care
evalueazã performanþele în materie
de inovare ale statelor membre ºi
ale UE dintr-o perspectivã mai
amplã, în raport cu un set larg de
24 de indicatori ai inovãrii, inclusiv
resursele, volumele de activitate ºi
rezultatele.
Existã o varietate mare de
rezultate ale inovãrii, acestea
fiind diferite de la un sector la
altul. Indicatorul propus se
bazeazã pe patru componente
care au fost alese pentru
importanþa lor la nivelul politicii:
 inovarea tehnologicã, mãsuratã
prin numãrul de brevete; 
ocuparea forþei de muncã în
activitãþi care implicã un grad

Strategia Europa 2020 pentru
o creºtere inteligentã, durabilã ºi
favorabilã incluziunii are la bazã
cinci indicatori principali. Unul
dintre aceºtia este îmbunãtãþirea
condiþiilor de cercetare ºi dezvoltare (R&D), cu scopul de a ridica
nivelul investiþiilor combinate din
sectorul public ºi cel privat în
R&D pânã la 3% din PIB. Pentru
a completa acest indicator al
intensitãþii R&D, Consiliul
European a încredinþat Comisiei
mandatul de a crea un singur
indicator în materie de inovare.
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ridicat de cunoºtinþe, ca procent
din totalul locurilor de muncã;
 competitivitatea bunurilor ºi a
serviciilor cu grad ridicat de
cunoºtinþe. Aceasta se bazeazã pe
aportul produselor de tehnologie
medie ºi înaltã la totalul balanþei
comerciale ºi pe cota serviciilor
cu grad ridicat de cunoºtinþe în
totalul exporturilor de servicii;
 ocuparea forþei de muncã în
întreprinderile care se dezvoltã
rapid, din sectoare inovatoare.
Comparativ cu o serie de þãri
din afara sa, UE, în ansamblu,
are rezultate bune. Elveþia ºi
Japonia se detaºeazã clar ca fiind
cele mai performante, în timp ce
UE se aflã aproximativ la acelaºi
nivel cu Statele Unite în privinþa
rezultatelor inovãrii.
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Solicitãri de abonamente,
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de platã, se pot adresa
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Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Facultatea de Management Financiar Contabil, Constanþa

ªCOALA VIITORILOR BANCHERI

În cadrul campusurilor din strada Unirii nr. 32  34, respectiv nr. 67, din Constanþa, Facultatea de Management Financiar
Contabil oferã studenþilor sãi acces la un mediu academic dinamic, în care relaþia de parteneriat studenþi  cadre
didactice funcþioneazã în bune condiþii ºi este orientatã spre atingerea unui obiectiv major, respectiv integrarea
armonioasã a absolvenþilor în viaþa economico-socialã ºi în special pe piaþa muncii.

Învãþãmânt la standarde europene

Decanul facultãþii, conf. univ. dr. Mihai
Dragoº Ipate, a dorit sã precizeze cã aceasta
asigurã un mediu de predare-învãþare
modern, axat pe formarea ºi dezvoltarea de
competenþe ºi nu pe memorizarea cunoºtinþelor, un mediu de predare-învãþare care
utilizeazã în folosul studenþilor sãi sisteme
performante de e-learning ºi tehnnologii
moderne de informare ºi comunicare. În
cadrul facultãþii, predau cadre didactice cu o
bunã pregãtire teoreticã ºi cu succes în
contextul real al mediului de afaceri. Cadrele
didactice sunt cu adevãrat interesate de
problemele actuale ale studenþilor, îºi
adapteazã stilul de predare ºi programul în
funcþie de necesitãþile ºi aºteptãrile acestora
ºi se implicã în orientarea ºi consilierea
profesionalã a studenþilor.

Baza materialã, precum ºi dotãrile sãlilor
de curs ºi seminar oferã condiþiile organizãrii
unui proces-educaþional la nivelul standardelor europene. Acest deziderat este posibil
pentru cã acestea sunt dotate cu computere
cu acces la internet, soft-uri specifice,
videoproiectoare, table inteligente ºi sisteme
audio-video. Totodatã, pentru o mai bunã
organizare ºi desfãºurare a activitãþii didactice,
sunt utilizate o serie de laboratoare pentru
informaticã, de limbi strãine, de management
ºi de contabilitate. Astfel, se asigurã condiþiile
desfãºurãrii corespunzãtoare a activitãþii
didactice ºi de cercetare, spaþiile alocate
rãspunzând normativelor impuse de lege.
Multe dintre activitãþile didactice derulate
în cadrul facultãþii utilizeazã computerul ca
instrument modern al procesului de predareînvãþare-evaluare. Fiecare student are acces
la computerele pe care facultatea le pune la
dispoziþie, atât pentru elaborarea lucrãrilor
practice ºi pentru acces la internet în scop
educaþional, cât ºi pentru a accesa sistemul
e-learning Blackboard prin intermediul cãruia
sunt puse la dispoziþia studenþilor cursurile,
testele de evaluare, anunþurile cadrelor
didactice etc.. Aceastã platformã de învãþare
poate fi accesatã de fiecare dintre studenþi ºi
prin intermediul computerului personal, ceea

ce contribuie în mod esenþial la eficientizarea
procesului educaþional. Evaluarea studenþilor
se realizeazã tot prin intermediul sistemului
Blackboard, ceea ce oferã posibilitatea de a
testa mãsura în care studenþii au înþeles
conceptele predate ºi nu capacitatea de
memorare a acestora. Concret, studentul
participã la o evaluare computerizatã a
cunoºtinþelor care are rolul de a înlãtura
efectele negative pe care le-ar putea avea
asupra notei obþinute, atât emoþia resimþitã
în faþa unui cadru didactic cât ºi faptul cã în
cazul evaluãrilor clasice aprecierea studenþilor
se face în contextul limitat dat de un subiect
anume, fãrã a i se da oportunitatea de a
exprima totalitatea cunoºtinþelor pe care
studentul le are în contextul disciplinei.
Facultatea de Management Financiar Contabil
Constanþa dispune de o bibliotecã ce
cuprinde peste 2.000 de titluri de carte cu
profil economic, materiale didactice precum
ºi reviste apreciate de cãtre profesioniºtii în
domeniul economic. Tot în cadrul bibliotecii,
studenþii au acces la bazele de date ºtiinþifice
EBSCO ºi JSTOR. De asemenea, studenþii
au la dispoziþie ºi o salã de sport, ce oferã
condiþii deosebite pentru practicarea
activitãþilor cultural-sportive precum fotbal,
tenis, volei, handbal ºi baschet.
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Facultatea de Sociologie-Psihologie

Sesiunea septembrie 2013 la final.
Ultimele emoþii
Joi, 19 septembrie 2013, la sediul Facultãþii de Sociologie 
Psihologie din campusul Didactica, a avut loc ultima probã a sesiunii
de toamnã a examenului de finalizare a studiilor universitare de
licenþã, mai exact prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de licenþã. Iatã
care a fost atmosfera surprinsã de obiectivul aparatului foto:

Lucrarea de licenþã - piatra de hotar între douã etape
ale formãrii profesionale: student ºi licenþiat

Practica de specialitate
O atenþie deosebitã se acordã organizãrii
practicii de specialitate, aceasta derulându-se
în contextul a douã componente majore,
respectiv în cadrul unor firme recunoscute la
nivel judeþean, cu care facultatea are încheiate
acorduri de parteneriat, sau în contextul oferit
de Banca Virtualã care funcþioneazã în cadrul
Un zâmbet furat de aparatul de fotografiat cu puþin timp
înainte ca studenþii sã ajungã în faþa comisiei de examinare

International Conference
in Bussines and Economics

facultãþii, recunoscutã de specialiºtii în
domeniul bancar ºi care are scopul de a depãºi
neajunsurile provocate de faptul cã bãncile
nu primesc, din motive de confidenþialitate,
studenþi practicanþi. De asemenea, la nivelul
facultãþii funcþioneazã Centrul de Consiliere
ºi Orientare în Carierã care deruleazã
activitãþi cu privire la transmiterea de
informaþii referitoare la piaþa forþei de muncã
ºi la programele de studiu; dar ºi faciliteazã
accesul studenþilor ºi masteranzilor la
activitãþile de practicã; activitãþi în domeniul
testãrii ºi evaluãrii intereselor vocaþionale;
activitãþi în domeniul îmbunãtãþirii oportunitãþilor de angajare; activitãþi în domeniul
armonizãrii planurilor de învãþãmânt cu
cerinþele pieþei muncii; activitãþi în domeniul
organizãrii de dezbateri ºi întâlniri între
angajatori ºi studenþi/masteranzi.
Cadrele didactice ale facultãþii au o experienþã
relevantã în elaborarea ºi implementarea de
proiecte destinate dezvoltãrii resurselor
umane, finanþate din fonduri europene, pânã
în prezent finalizându-se trei astfel de
proiecte, unul aflându-se în implementare iar
alte patru aflându-se în evaluare. Avantajele
implicãrii în astfel de demersuri, ce au ca grup
þintã studenþii facultãþii, sunt multiple, dintre
acestea, menþionãm pe cele cu efecte directe
asupra studenþilor: participarea la activitãþi
de practicã organizate în contextul unor
meserii specifice domeniului economic, ajutor
financiar pentru cei care participã la stagiile
de practicã, accesul la premii obþinute în
cadrul unor concursuri de promovare a ideilor
studenþilor, participarea la întâlniri cu
potenþialii angajatori, testarea gratuitã a
abilitãþilor personale ale studenþilor pentru
identificarea domeniilor profesionale în care
pot avea succes etc.

Anual, începând din 2008, Facultatea de
Management Financiar Contabil Constanþa
organizeazã conferinþa internaþionalã
International Conference in Bussines and
Economics - ICBE CT, sub auspiciile unei
organizaþii internaþionale de prestigiu
recunoscute de CNCSIS, respectiv
Contemporary Science Associations  CSA
din New York, în parteneriat cu Addleton
Academic Publishers  New York,
International Journal of Emerging
Sciences (IJES), International Journal of
Management and Innovation (IJMI), ºi
Economics, Management, and Financial
Markets (EMFM), fapt care a asigurat
publicarea lucrãrilor participanþilor în baze
de date internaþionale de prestigiu. În cadrul
acestei conferinþe sunt abordate probleme
globale de naturã economicã, socialã ºi
politicã, dezvoltare regionalã, management,
marketing , finanþe ºi contabilitate ºi a
reuºit sã capteze atenþia cercetãtorilor din
întreaga lume, respectiv: Emiratele Arabe
Unite, Iordania, Malaiezia, Polonia,
Turcia, Statele Unite ale Americii, Africa
de Sud, Marea Britanie, Japonia, Cehia,
Grecia, Bulgaria, Albania, Republica
Moldova ºi, evident, România.

Cercetare ºtiinþificã

La nivelul facultãþii este publicatã revista
Journal of Academics Research in Economics
 JARE, ISSN 2066-0855 (www.jaresh.com), o publicaþie ce întruneºte o condiþie
foarte importantã din perspectiva cercetãrii
academice, respectiv este indexatã în baze de
date internaþionale recunoscute de legislaþia
cu privire la promovarea academicã, ºi ca
atare, publicarea în aceastã revistã asigurã
condiþiile obþinerii titlurilor universitare.

Admiterea

Oferta educaþionalã a Facultãþii de
Management Financiar Contabil Constanþa
cuprinde programe universitare de licenþã:
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune,
Finanþe ºi Bãnci, Management, Administrarea
afacerilor în comerþ, turism, servicii, merceologie ºi managementul calitãþii, programe
universitare de master: Contabilitate,
Expertizã ºi Audit; Management financiarcontabil ºi auditul afacerilor; Management
organizaþional ºi antreprenoriat ºi programe
postuniversitare: Managementul afacerilor;
Managementul activitãþilor de turism; Managementul activitãþilor comerciale; Managementul
organizaþiilor de învãþãmânt. Informaþii
suplimentare sunt disponibile pe site-ul Universitãþii Spiru Haret: www.spiruharet.ro.

Text ºi foto Mihãiþã ENACHE

Seminarul virtual

Social Innovation
facing Bio Economics

Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã este organizatorul seminarului virtual Social Innovation facing
Bio Economics, ce va avea loc în data
de 24 septembrie 2013, la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret, având
coordonatori pe prof.univ.dr. Manuela
Epure (Bucureºti) ºi pe prof.univ.dr.
Carmen Costea (Estoril).
Seminarul este parte a 6th Annual
EuroMed Conference Confronting
Contemporary Business Challenges
through Management Innovation, ce se desfãºoarã la Estoril,
Lisabona, Portugalia, în perioada 23-24 septembrie 2013.
La acest seminar virtual vor fi prezentate toate lucrãrile
cercetãtorilor Universitãþii Spiru Haret acceptate în cadrul
conferinþei în urma unui proces riguros de evaluare colegialã,
unele dintre acestea fiind realizate în colaborare cu cercetãtori
de la alte universitãþi din România.
Prin intermediul seminarului Social Innovation facing Bio
Economics, lucrãrile prezentate de cercetãtori Universitãþii
Spiru Haret vor fi publicate în Book of Proceedings (ISBN),
indexatã în Conference Proceedings Citation Index - indice
integrat în ISI Web of Science.
O selecþie a celor mai bune lucrãri va fi, de asemenea, luatã în
considerare pentru publicare în reviste recunoscute pe plan
internaþional ºi/sau indexate ISI.
Scopurile conferinþei
The EuroMed Academy of Business Annual Conference
s-a consacrat ca fiind una dintre cele mai importante conferinþe
de management al afacerilor de acest tip din regiunea
euro-mediteraneanã, sub aspectul dimensiunii, calitãþii
conþinutului ºi reputaþiei participanþilor.
Conferinta atrage anual sute de cercetãtori de elitã de la
universitãþi de top, manageri ºi politicieni din întreaga lume. Printre
vorbitorii care au onorat cu prezenþa aceastã conferinþã s-au
numãrat preºedinþi de state, prim-miniºtri, directori executivi ai
unor companii multinaþionale, preºedinþi ai unor camere de comerþ
precum ºi alte personalitãþi marcante la nivel internaþional.
Pentru mai multe informaþii puteþi accesa:
http://6theuromed2013.webnode.pt/call-for-papers/
http://6theuromed2013.webnode.pt/tracks-anda-track-chairs/
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Universitatea Spiru Haret
 implicatã în proiecte naþionale ºi internaþionale
Educaþia pentru Viaþã nu are frontiere!
Prof. univ. dr. Carmen COSTEA
Unul dintre sloganurile prin care Universitatea Spiru
Haret îºi brenduieºte activitatea de zi cu zi face referire
la menirea sa de universitate de elitã pentru educaþie.
Dincolo de faptul cã sistemul educaþional românesc
se aflã într-un colaps  generat, în primul rând, de
interpretarea ºi folosirea politicã torsionatã a unor
noþiuni fundamentale, cum este cea de sistem
educaþional - Universitatea Spiru Haret încearcã, în
fiecare zi, sã îºi dovedeascã, instituþional ºi la nivelul
fiecãrui salariat sau student, seriozitatea ºi excelenþa
în orice tip de activitate, indiferent de dimensiunile
sale în raport cu lumea din afara ºcolii. Spun asta
pentru cã, de foarte multe ori, se fac scrieri ºi trimiteri
pe pagini întregi despre universitãþi cu grad avansat
de cercetare în care efectivul de salariaþi implicaþi în
adevãrata muncã de cercetare nu trece de numãrul

degetelor de la o mânã. Pentru studenþii noºtri ºi pentru
publicul larg, este bine sã subliniem faptul cã, în
raportarea valorilor reale, nu conteazã doar niºte nume
sau persoane care ocupã la un moment anumite ranguri
politice sau poziþie administrativã. Inventarierea unor
cuvinte inserate în rapoarte ºi dãri de seamã rãmâne
fãrã însemnãtate când nu sunt recunoscute dincolo de
porþile cetãþii. Viaþa este cu totul alta decât în rapoarte
ºi hârtii când privim la lumea de afarã, la nemulþumirile
din stradã, la dorinþele inhibate ale tinerilor care preferã
sã plece din þarã decât sã mai fie pãrtaºi la o viaþã fãrã
viaþã, la o reformã fãrã reformã. De fapt, nu ceea ce
spunem noi despre noi este important. Important
este ceea ce alþii vãd în noi, în eforturile ºi rezultatele
muncii noastre. Aceasta este adevãrata recunoaºterea
pe care ne-o dau Viaþa ºi Piaþa însele.

 Excelenþa în educaþie presupune recunoaºterea valorilor adevãrate

Excelenþa Sa, doamna Marianna
Sutadi, Ambasador Extraordinar ºi
Plenipotenþiar al Republicii Indonezia
în România, a invitat Universitatea
Spiru Haret la festivitatea oficialã
din data de 12 septembrie de la
Grand Hotel Marriott, prilejuitã de
sãrbãtorirea a 68 de ani de la declararea
independenþei Republicii Indonezia,
þarã cu peste 100 de milioane de
locuitori, prima þarã din lume care a
avut demnitatea ºi curajul sã

înlocuiascã analizele pe baza de PIB
cu cele bazate pe Indicele Fericirii,
þarã sorã ºi prietenã de care ne leagã
multe amintiri frumoase, dincolo de
politicã, dincolo de interese de grup
sau castã. România ºi Indonezia au
avut ºi au relaþii deosebite de prietenie
ºi colaborare de dincolo de revoluþii
ºi ziduri cãzute. Ataºatul cultural al
Ambasadei Indonezia la Bucureºti,
dr. Richard Supta Bharata, ne-a sprijinit
în demersul nostru de deschidere

academicã ºi ne-a ajutat sã iniþiem
legãturi ºi sã semnãm un contract
de la colaborare cu Universitatea
Mercu Buana din Indonezia.
Reprezentanþii Universitãþii Spiru
Haret  prof. univ. dr. Carmen Costea
ºi conf.univ.dr. Matei Georgescu, de
la Facultatea de Psihologie Sociologie
- au avut plãcerea sã lege dialoguri ºi
sã antameze posibilitatea de colaborare
viitoare cu ambasadorii mai multor
þãri asiatice, cu doamna ministru Maria
Grapini  care deja ne-a oferit
sprijinul sãu pentru realizarea unui
volum în limba englezã despre þara
noastrã -, cu excelenþa sa Prinþul
Paul de România. Fiecare dintre
persoanele cu care am dialogat
ºi-a arãtat disponibilitatea de a se
implica în proiecte concrete ale
Universitãþii Spiru Haret pentru
a dovedi tuturor cã excelenþa în
educaþie presupune recunoaºterea
valorilor adevãrate dincolo de orice
frontiere. Reprezentanþii ambasadelor
Iordaniei, Malaieziei, Vietnamului,
Palestinei au acceptat deja invitaþia
noastrã de a participa la diferite
evenimente, ce se vor organiza
în universitatea noastrã sau la TVH.

Excelenþa profesionalã
se dovedeºte,
nu doar se dobândeºte!

 A fost încheiat un contract de colaborare între Universitatea Spiru Haret ºi
Institutul Bancar Român, prin care se doreºte aducerea studiului academic cât
mai aproape de menirea antreprenorialã a educaþiei, aºa cum este ea cerutã de
piaþã, la propunerea coordonatorului proiectului Dezvoltarea competentelor
profesionale ale angajaþilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea
utilizãrii noilor tehnologii informatice ºi de comunicare în vederea creºterii
adaptabilitãþii ºi competitivitãþii, Adrian Morar.

În cadrul contractului de colaborare,
Universitatea Spiru Haret a fost solicitatã
ºi a acceptat sã se implice, alãturi de
Institutul Bancar Român, în dezvoltarea
grupurilor de lucru regionale, create ca
structuri profesionale informale la nivelul
financiar-bancar, ºi, pentru o mai bunã
cunoaºtere a nevoilor reale de formare, sã
contribuie la reformarea sectorului educaþional, armonizarea programelor profesionale
ºi impunerea recunoaºterii ca specialiºti,
societate, naþiune. Existã speranþa ca propunerile de proiecte sã ajute la construirea unui
format de colaborare eficient ºi durabil, care
sã arate tuturor cã excelenþa se dovedeºte ºi
nu se dobândeºte în funcþie de forma sau
tipul vreunui fel de capital.
În data de 16 septembrie, Institutul
Bancar Român a organizat Conferinþa finalã
a proiectului TICFIN. Scopul principal a
constat în recapitularea evenimentelor ºi
diseminarea rezultatelor proiectului
Dezvoltarea competentelor profesionale ale
angajaþilor din sectorul financiar-bancar
prin promovarea utilizãrii noilor tehnologii
informatice ºi de comunicare în vederea
creºterii adaptabilitãþii ºi competitivitãþii.
Finanþat de Fondul Social European, prin
pro-gramul operaþional pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, axa
prioritara 3 Creºterea adaptabilitãþii
lucrãtorilor si întreprinderilor, domeniul
Contract de colaborare cu Universitatea Cihan din Erbil, Irak
major de intervenþie Formare ºi sprijin
Universitatea Spiru Haret a primit sã studieze în România, au avut
pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru
vizita oficialã a delegaþiei Universitãþii întrevederi la sediul Guvernului
promovarea adaptabilitãþii, proiectul
Cihan din Erbil, Irak, cu care, la dorinþa României.
focalizeazã asupra înþelegerii ºi implementãrii
oaspeþilor, a semnat un contract de
Universitatea Cihan este o univercorecte a problemelor legate de comunicare,
colaborare pentru cinci ani. Delegaþia sitate privatã de limba englezã, una
adaptare, competitivitate, sprijinind lãrgirea
irakianã a fost formatã din dr. Nasrat dintre primele universitãþi private ºi
cadrului de lucru cu alþi actori care au
Abdalraheem Madah, vicerector, ºi dr. cu recunoaºtere internaþionalã din
asemenea activitatea in domeniu.
Mubsam Kamil Flayih, coordonator Erbil, regiunea Kurdistan. UniverLa aceastã întâlnire au fost invitaþi ºi au
pentru activitãþi didactice. Alãturi sitatea pregãteºte personal calificat
luat cuvântul:  Gabriela Hãrþescu, director
de reprezentanþii din conducerea prin cele cinci colegii ale sale: Drept,
general IBR, care a þinut o prelegere despre
Universitãþii Spiru Haret (prof. univ. Arte ºi Litere, Administraþie ºi ªtiinþe
evoluþiile recente în pregãtirea resursei
dr. Carmen Costea, conf. univ. dr. Financiare, ªtiinþã, Inginerie.
umane din sectorul bancar;  Mihai Mititelu
Eduard Ionescu, conf. univ. dr.
Contractul de colaborare cu
 director în BNR;  reprezentanþii firmei
Ruxandra Vasilescu), la discuþii a Universitatea Cihan are drept obiect
SIVECO, care au vorbit despre importanþa
participat ºi prof. univ. dr. Khamil de activitate atragerea de studenþi din
metodelor software în învãþarea nonformalã
Sedan, însãrcinatul cultural de la Irak la programele de studii acrea angajaþilor din sistemul financiar-bancar;
Ambasada Irakului la Bucureºti.
ditate ºi în vigoare la Universitatea
 Cãlin Rangu  managerul proiectului
Vizita a fost cu atât mai importantã Spiru Haret, schimburi de cadre
TICFIN;  Adrian Morar, coordonatorul
cu cât a dublat evenimente politice la didactice, care cunosc limba englezã, mediului, arhitectura ºi urbanisproiectului, care a fãcut referire asupra
nivel înalt - ministrul de Finanþe ºi pentru a preda în Universitatea Cihan, tica, limbile strãine, management
nevoii de continuare ºi fructificare a
ministrul de Externe al Irakului, pe a crearea posibilitãþilor de acreditare a financiar contabil.
rezultatelor muncii de cercetare ºi
cãror listã de prioritãþi a figurat ºi unui program dual de studiu.
Întâlnirea a marcat deja prima formã
analiza problemei legate de vizele
Printre domeniile de interes sunt: de colaborare: participarea Universitãþii
pentru studenþii care doresc sã vinã tehnologia informaþiei, managementul Spiru Haret, cu un seminar virtual, la
prima conferinþa internaþionalã a
Universitãþii Cihan în perioada
2-4 aprilie 2014. Detalii despre aceastã
conferinþã se gãsesc pe site-ul universitãþii la www.cihauniversity.edu.iq.
Este important de reþinut cã nu existã
taxe de conferinþã pentru participare,
iar lucrãrile prezentate la seminarul
virtual se vor publica în jurnalul de
limbã englezã al Universitãþii Cihan.
O altã universitate, ASE Bucureºti,
parcã ghicind viziunea Universitãþii
Spiru Haret, a semnat, la rândul ei,
un contract de colaborare cu o altã
universitate irakianã, fapt care
atestã, fãrã tãgadã, cã excelenþa ºi
recunoaºterea nu þin nici de târguieli
politice ºi nici de frontiere.



implementarea rezultatelor în viaþa
educaþionalã ºi de business de zi cu zi.
Dezvoltarea fãrã precedent a tehnologiilor informatice, deschiderea cãtre mediul
virtual ºi canalul de comunicaþie oferit de
internet rãmân preocupãri majore în aplicarea
politicii de creºtere a nivelului de cunoºtinþe
în domeniul tehnologiei informatice ºi de
comunicare. Urmând punerea în practicã a
documentelor pragmatice ale Parlamentului
European, care a semnat recomandarea cu
privire la competenþele cheie pentru
învãþarea pe întregul parcurs al vieþii,
Autoritatea Naþionalã a Calificãrilor a
aprobat Lista de competenþe comune,
recunoscute ºi de Universitatea Spiru Haret.
 Apreciind implicarea civicã ºi academicã
de tip strategic a Universitãþii Spiru Haret
în crearea unui climat didactic de tip
antreprenorial de excelenþã, universitatea a
fost reprezentatã la acest eveniment de prof.
univ. dr. Carmen Costea, care, alãturi de

reprezentanþii SIVECO, ai ªcolii Române
de Afaceri a Camerelor de Comerþ ºi
Industrie, filialele din Bucureºti ºi
Satu-Mare, a subliniat nevoia stringentã
nu doar de trezire ºi conºtientizare a
tuturor, ci obligaþia de conectare
instituþionalã la programe considerate
compatibile cu obiectivele ºi misiunile
educaþionale menite sã transforme prin
responsabilizare ºi angajare individualã.
Universitatea Spiru Haret este pregãtitã
sã-ºi dovedeascã implicarea majorã,
strategicã ºi de perspectivã, în viaþa
societãþii noastre, prin participarea
dinamicã ºi energicã la crearea unui sistem
de educaþie de tip antreprenorial, care sã
sprijine adevãrata reformã în România.
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Societatea Românã de Radiodifuziune
anunþã cã în perioada 30 septembrie 5 octombrie 2013, la Bucureºti, se va
desfãºura prima ediþie a Festivalului
Internaþional de Teatru Radiofonic
Grand Prix Nova, organizat în parteneriat
cu Uniunea Internaþionalã de Radio ºi
Televiziune, sub Înaltul Patronaj al Alteþei
Sale Regale Principesa Moºtenitoare
Margareta.
În concurs intrã, cu producþiile lor, 27 de companii, din 22 de þãri, Argentina,
Austria, Belgia, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Cehia, Croaþia, Elveþia, Finlanda,
Franta, Germania, Iran, Irlanda, Marea Britanie, România, Rusia, Serbia, Slovenia,
Suedia, Ucraina, Ucraina ºi Vietnam.
Grand Prix Nova reprezintã o iniþiativã revoluþionare producþii de teatru radiounicã în peisajul festivalier internaþional, fonic din întreaga lume.
Juriul Grand Prix Nova este format din
propunând inovaþia drept temã ºi element
federator ale producþiilor înscrise. Plecând personalitãþi culturale ºi profesioniºti radio
de la boom-ul tehnologic actual, de la de renume: Nils Heyerdahl, redactor-ºef
mijloacele tehnice tot mai diverse ºi mai timp de peste douãzeci de ani al Deperformante care au schimbat abordarea partamentului Teatru al NRK (radiosunetului în lume, Grand Prix Nova oferã televiziunea publicã norvegianã),
profesioniºtilor radio din întreaga lume actualmente Preºedinte al Academiei
un loc de întâlnire unde vor putea dezbate Norvegiei, Alison Hindell, redactor-ºef
ºi cântãri noile tendinþe de stil ºi de sens al Departamentului Teatru al BBC ºi Ljubo
ale artei sunetului, precum ºi viitorul Pauzin, directorul Festivalului Interacesteia în acest peisaj mediatic aflat naþional de Teatru Radiofonic ºi Documentar de la Hvar, Croaþia. Acestora li se
într-o continuã ºi alertã schimbare.
În 2013, cu ocazia sãrbãtoririi a 85 de alãturã, din partea României, regizorul de
ani de la primele sale emisiuni, Societatea teatru Alexandru Darie, director al
Românã de Radiodifuziune dovedeºte Teatrului Bulandra ºi preºedinte al Uniunii
astfel cã nu este doar o pãstrãtoare a Teatrelor Europene, precum ºi Ilinca Stihi,
valorilor trecutului. Graþie Festivalului regizor al Departamentului Teatru
Grand Prix Nova, Radio România îºi (Teatrului Naþional Radiofonic) din cadrul
afirmã o datã în plus locul în avangarda Societãþii Române de Radiodifuziune,
creaþiei sonore actuale, loc confirmat distinsã cu numeroase premii internaþionale
de numeroasele premii obþinute de pentru producþiile sale radiofonice.
Grand Prix Nova  Voicing The
producþiile sale teatrale, în ultimii ani,
în competiþii internaþionale de prestigiu. Future  aduce la Bucureºti cele mai
Evenimentul va aduce în faþa pu- revoluþionare producþii radiofonice din
blicului ºi a specialiºtilor cele mai întreaga lume.

Poetry is Smart

În perioada 27  29 septembrie 2013, la Sibiu, va avea loc Festivalul Internaþional
de Poezie Poetry is Smart. Vor participa poeþi din Bulgaria, Italia, Serbia, Spania,
Statele Unite ale Americii, Ungaria, Republica Moldova ºi România. Invitaþi: Nicolae
Avram, Andrei Bodiu, Romulus Bucur, Dumitru Crudu (Republica Moldova),
Vlad Drãgoi, Emilian Galaicu-Pãun (Republica Moldova), Florin Iaru, Andrea Inglese
(Italia), ªtefan Manasia, Ileana Mãlãncioiu, Luna Miguel (Spania), Roland Orcsik
(Ungaria), Aurel Pantea, Ana Ristovic (Serbia), Tara Skurtu (S.U.A.), Kamelia
Spassova (Bulgaria),Martin Woodside (S.U.A.).(agentiadecarte.ro)

23-25 octombrie 

La Vest de Est/ La Est de Vest
Festivalul Internaþional de Literaturã de la Timiºoara
(FILTM) - La Vest de Est / La Est de Vest are loc în
perioada 23-25 octombrie, la Galeria Theresia
din cadrul Bastion. Festivalul îºi propune sã continue,
într-o manierã deschisã publicului larg, tradiþia studiilor
comparatiste iniþiate de Fundaþia A Treia Europã.
În acelaºi timp, organizatorii sperã ca FILTM se va
constitui într-unul dintre proiectele importante care vor
completa oferta de activitãþi cu care Timiºoara va candida
la statutul de capitalã culturalã europeanã, în 2021.
FILTM este un proiect iniþiat de Oana Boca, Ioana
Gruenwald ºi Robert ªerban, sub umbrela agenþiei
Headsome Communication.
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Valori româneºti

Vasile PÂRVAN

între negustorii romani
ºi rolul politic ºi cultural
al daco-geþilor

Creatorul noii ºcoli româneºti de arheologie, istoricul,
arheologul, eseistul, profesorul universitar ºi academicianul
Vasile Pârvan s-a nãscut la 28 septembrie 1882, în comuna
Huruieºti, judeþul Bacãu. A studiat la Bucureºti (avându-i ca profesori pe Nicolae Iorga ºi Dimitrie Onciul)
ºi apoi în Germania, unde s-a specializat în istorie anticã.
A fost profesor la Universitatea din Bucureºti, membru al
Academiei Române ºi al mai multor academii ºi societãþi
ºtiinþifice din strãinãtate. S-a preocupat îndeosebi de
arheologie, preistorie ºi istoria civilizaþiei greco-romane.
A organizat numeroase ºantiere arheologice, dintre care
cel mai important este cel de la Histria, ºi a publicat
numeroase studii, rapoarte arheologice ºi monografii, cuprinzând un material documentar vast, valoros ºi util.
ªi-a început activitatea de istoric cu lucrarea de doctorat
Naþionalitatea negustorilor din Imperiul roman (1909, în
limba germanã), consideratã de specialiºti drept unul dintre
cele mai bune studii despre dezvoltarea comerþului în
antichitatea clasicã.
Vasile Pârvan avea doar 28 de ani când, în 1910, a devenit
membru corespondent al Academiei Române. Ceva mai
târziu, deºi încã foarte tânãr, el va fi ales vicepreºedinte al
forului ºtiinþific suprem din þara noastrã. De-a lungul
întregii sale cariere, studiile savantului au acoperit o parte
consistentã a istoriei vechi, pe la preistorie pânã la primele
secole ale erei noastre.
În scopul rezolvãrii problemelor legate de istoria Daciei,
a organizat o serie de sãpãturi sistematice, îndeosebi în
staþiunile arheologice din a doua Epocã a Fierului, perioadã
ce coincide cu epoca de maximã înflorire a civilizaþiei
strãmoºilor noºtri. Pe baza rezultatelor parþiale ale sãpãturilor, a scris Getica (1926), cea mai importantã lucrare a sa,
o vastã sintezã istorico-arheologicã, prin care a readus în
prim planul cercetãrii istorice rolul politic ºi cultural al
daco-geþilor; unele lipsuri ºi exagerãri (printre care
accentuarea rolului sciþilor ºi al celþilor în dezvoltarea culturii geto-dace) nu ºtirbesc valoarea acestei lucrãri.

Felicia Filip 
Fata din vis
Albumul Felicia Filip - Fata
din vis  o selecþie din hiturile
marilor formaþii rock româneºti  va fi lansat în cea
de-a doua jumãtate a lunii
noiembrie, la Bucureºti.
Realizat cu sprijinul Asociaþiei
Fondului Cultural Naþional
(AFCN), albumul include
piese realizate de sopranã
cu o serie dintre cele mai
populare trupe româneºti de
gen, de la Iris, Holograf,
Direcþia 5 ºi pânã la Compact,
Celelalte Cuvinte º.a.

 M. Aurelius Versus Caesar ºi L. Aurelius Commodus (1909)
 Contribuþii epigrafice la istoria creºtinismului daco-roman
(1911)  Cetatea Tropaeum (1912)  Memoriale, Bucureºti,
Cultura Naþionalã, 1923  Înce-puturile vieþii romane la
gurile Dunãrii (1923)  Getica (1926)  Dacia. Civilizaþiile
antice din regiunile carpato-danubiene (1928, în limba
englezã, traducere în românã 1937, 1957, 1958)

Prin concepþia sa istoricã idealistã, expusã în studiul
sociologic Ideile fundamentale ale culturii sociale
contemporane ºi în eseuri (volumele Idei ºi forme istorice
ºi Memoriale) a reuºit sã facã o sintezã a neohegelianismului ºi neokantianismului ºi s-a declarat adversar al
ºovinismului ºi al cosmopolitismului.
Vasile Pârvan a avut un rol deosebit în crearea noii ºcoli
româneºti de arheologie. El a organizat ªcoala românã din
Roma, instituþie pentru perfecþionarea tinerilor arheologi
ºi istorici, ºi a iniþiat ºi condus apariþia anuarelor acesteia
Ephemeris Dacoromana ºi Diplomatarium Italicum,
precum ºi prima serie a revistei Dacia.
Pasionat în totalitate de munca de pe ºantier, Vasile
Pârvan ignorã apendicita de care suferea. Ajunge într-un
final pe masa de operaþie, însã este mult prea târziu pentru
a i se salva viaþa. A avut o moarte extrem de regretabilã ºi
regretatã, firul vieþii sale fiind brusc întrerupt, la 26 iunie
1927, la doar 45 de ani, în plinã putere creatoare. (G.N.)

100, 1.000, 1.000.000 de poveºti
Cea de-a IX-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Teatru pentru Copii - 100,
1.000, 1.000.000 de poveºti, organizat de
Teatrul Ion Creangã, se va desfãºura între
28 septembrie ºi 5 octombrie. Iniþiat în
anul 2005, de cãtre Cornel Todea, Festivalul
îºi propune sã fie un program complex de
educaþie teatralã, culturalizare ºi formare
a gustului estetic al celor mai mici

spectatori, prin intermediul unui fapt
de teatru: spectacole pentru copii, colocvii
despre arta spectacolului, dezbateri
ºi ateliere de teatru. Ca recunoaºtere a
valorii sale, festivalul a primit titulatura
de Festival ASSITEJ  Asociaþia
Internaþionalã a Teatrelor pentru Copii ºi
Tineret  cea mai prestigioasã organizaþie mondialã de profil.

Crizantema

Invitaþiile Doamnei Pictura

Suzana Cornelia Gheorghe,
un artist pentru viitor

Petre CHIREA
Galeria Atelier a Asociaþiei
Artiºtilor Plastici din Bucureºti din
strada Pop de Bãseºti nr. 37,
proaspãt renovatã, gãzduieºte în
aceste zile expoziþia de debut a tinerei
pictoriþe Suzana Cornelia Gheorghe,
un talent remarcabil.
De la peisaje ºi naturi statice,
trecând prin interpretãri subiective
ale decorativului, pânã la reprezentãri onirice sau din zona
inefabilului, Suzana Cornelia
Gheorghe se dovedeºte, încã de la
începutul drumului sãu, un artist
plin de substanþã, exuberant ºi
deopotrivã introvertit, cu reflecþii

psihologice asupra existentei
umane, cu mesaje încifrate în desen
ºi culoare. Lucrãrile semnate Suzana
Cornelia Gheorghe denotã o ºtiinþã
a compoziþiei, proporþia ºi ritmul
fiind dublate de armonia cromaticã
ce genereazã o emoþie vie, capabilã
sã vindece sufletul definitiv.
Pictoriþa trãieºte momentul creaþiei
la vedere, cãutarea modalitãþii de
expresie se aflã mereu sub imperiul
curiozitãþii proprii ºi a unei experienþe
directe. Din acest punct de
vedere, nu o putem încadra uºor
într-o tendinþã sau alta, Suzana
Cornelia Gheorghe fiind într-o
continuã introspecþie, o aprofundare
a fenomenelor propriei conºtiinþe.
Spiritul sãu este îmblânzit de o
oarecare nostalgie, care se regãseºte
în lucrãrile sale, o tentaþie ludicã a
romantismului juvenil.
Deºi se aflã la prima sa expoziþie
personalã, cele 35 de lucrãri, cu teme
diferite, sunt coerente din punct
de vedere cromatic, se observã un
limbaj propriu, expresie a personalitãþii sale creatoare.
Absolventã a Facultãþii de Arte
Decorative ºi Design din cadrul
Universitãþii Naþionale de Arte

Plastice din Bucureºti în anul 2007,
Suzana Cornelia Gheorghe, nãscutã
in Bucureºti în anul 1987, exceleazã
printr-un realism magic din care
deducem propriul ei univers. Temele
picturalitãþii sale vin din din naturã,
dar ºi din imaginaþia-i debordantã.
Cu toate cã este foarte tânãrã, în tot
ceea ce face existã o poezie profundã.
Mult succes în lumea artelor
frumoase!

Pânã acum, aveam anume prejudecãþi cu
privire la crizanteme. Mi le-a spulberat
priveliºtea oferitã de o expoziþie floralã,
având ca personaj principal Crizantema.
O floare care iubeºte lumina, care împodobeºte terasele ºi grãdinile, ignorând
frigul ºi rezistând pânã ce fulgii de zãpadã
îi acoperã petalele gingaºe. Pe spaþii
întinse, am putut admira zeci de specii de
crizanteme, care mai de care mai colorate, de
la mãrimea unor bãnuþi, pânã la inflorescenþe
uriaºe. Fiecare cu povestea sa.
Aºa am aflat cã aceastã floare este originarã
din China. ªi cã de la floarea galbenã, micuþã,
prima variantã de crizanteme, astãzi existã
în jur de 3000 de specii. Cã floricultorii n-au
altceva de fãcut decât sã încruciºeze soiuri
ºi sã creeze alte ºi alte variante. Nu se lasã
mai prejos nici alþi cercetãtori, cei de la NASA
afirmând cã florile de crizanteme alungã
benzenul ºi curãþã aerul.

Citind povestea crizantemei, afli cã ea a
fost preferata învãþaþilor antici, fiind una
dintre plantele de onoare, simbolizând
nobleþea ºi eleganþa. Anticii chinezi credeau
cã aceastã floare, capabilã sã îndure vremea
rece, a atras sufletul cerului ºi al pãmântului, cãpãtând proprietãþi vindecãtoare.
Cât vezi cu ochii, aranjamentele florale îþi
bucurã privirea, minunându-te de ceea ce
poate sã facã natura. Dar ºi omul. O
adevãratã expoziþie de picturã în aer liber,
penelul ºi culorile fiind dintre cele mai diverse.
Am vãzut multe expoziþii florale, de la
splendidele lalele olandeze, la extraordinarele
orhidee filipineze. De la trandafirii japonezi,
la azaleele pline de farmec. ªi de fiecare datã
am zis cã frumosul acela este absolut. Aºa
cred ºi acum. Puþin mai încolo, sub cãlcâiele
toamnei, frunzele ofteazã uºor, fiind
spulberate de vânt. Nostalgii de toamnã....

Viorica PÂRJA
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

OFERTA
EDUCAÞIONALÃ
PENTRU
ADMITEREA
ÎN ANUL
UNIVERSITAR
2013-2014
LICENÞÃ
 Diploma de bacalaureat (diplomã
echivalentã cu aceasta), în original sau copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã de
la facultatea la care se aflã aceasta (pentru
cei care urmeazã a doua facultate sau se
înscriu concomitent la douã facultãþi); pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2013 adeverinþa eliberatã
de liceu se depune în original sau în copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã, în
cazul în care candidatul se înscrie la mai
multe facultãþi. Adeverinþa de absolvire
trebuie sã cuprindã media generalã la
examenul de bacalaureat, mediile obþinute
în anii de studii, termenul de valabilitate ºi
menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de
bacalaureat.
 Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
 Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul),
în copie (xerox)
 Adeverinþã medicalã tip
 Copie de pe cartea de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal
 3 fotografii tip carte de identitate
*Dosar plic
MASTERAT
 Cerere tip de înscriere la admitere
 Diplomã de licenþã, în original, sau
adeverinþã de promovare a examenului de
licenþã (pentru promoþia 2013)
 Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
 Curriculum vitae
 Certificat de naºtere, copie legalizatã
 Certificat de cãsãtorie (dupã caz), copie
legalizatã
 Copie xerox a cãrþii de identitate
 Adeverinþã medicalã
 3 fotografii tip
 eseu sau scrisoare motivaþionalã
*Dosar plic

 108 amfiteatre ºi sãli de curs
 480 sãli de seminarii
 130 laboratoare
 19 biblioteci cu 21 sãli de lecturã, peste 150000
de volume
 Platforma pentru e-learning Blackboard
susþinutã de 6000 de computere de ultimã
generaþie
 Club studenþesc
 Cãmine studenþeºti
 Complex sportiv
 Posturi tv ºi radio proprii, TVH ºi HFM
 Editura Fundaþiei România de Mâine
 Revista sãptãmânalã Opinia naþionalã

Taxa de înscriere: 110 lei  Perioada de admitere: 17 iunie  30 septembrie
FACULTATEA  PROGRAME DE STUDII DE LICENÞÃ  TAXÃ DE ªCOLARIZARE/AN
01. Facultatea de Arhitecturã, Bucureºti, tel. 021 455 1513  Arhitecturã - 6 ani, 360 de credite de studiu transferabile  IF  6.160 lei
02. Facultatea de Arte, Bucureºti, tel. 021 455 1514; 021 455 1671  Artele spectacolului (Actorie) - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF  6.000lei  Pedagogie muzicalã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.750lei /IFR*  2.200lei
03. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, tel. 021 455 1501  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*
 2.200lei  Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
04. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti, tel. 021 455 1509  Educaþie fizicã ºi sportivã - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF  2.750lei/IFR*  2.200lei  Kinetoterapie ºi motricitate specialã  Sport ºi performanþã motricã - 3 ani, 180 de credite de
studiu transferabile  IF  2.750lei
05. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti, tel. 021 455 1504  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*
 2.200lei
06. Facultatea de Geografie, Bucureºti, tel. 021 455 1511  Geografie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/ID*  2.200lei
 Geografia turismului - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
07. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Bucureºti, tel. 021 455 1507  Jurnalism - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF/IFR*  2.200lei  Comunicare ºi relaþii publice - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
08. Facultatea de Litere, Bucureºti, tel. 021 455 1506  Limba ºi literatura englezã /Limbi ºi literaturi moderne (francezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã) / clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã /Limbi ºi literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) / clasicã (latinã)  Limba ºi literatura
modernã (englezã, francezã) - Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi literatura modernã (englezã, francezã) - Limba ºi literatura modernã
(japonezã) - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.750lei  Limba ºi literatura românã /O limbã ºi literaturã strãinã (englezã, francezã)
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Limba ºi literatura franceazã - Limba ºi literaturã românã - 3 ani, 180 de credite de
studiu transferabile  IF  2.200lei
09. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti, tel. 021 455 1502  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei  Management - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
10. Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti, tel. 021 455 1503  Marketing - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei  Afaceri internaþionale - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
11. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti, tel. 021 455 1512  Matematicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF  2.200lei  Informaticã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  3.300lei
12. Facultatea de Medicinã veterinarã, Bucureºti, tel. 021 242 15 76  Medicinã veterinarã - 6 ani, 360 de credite de studiu transferabile  IF
 7.140lei
13. Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Bucureºti, tel. 021 455 1508  Relaþii internaþionale ºi studii europene - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei
14. Facultatea de Sociologie- Psihologie, Bucureºti, tel. 021 455 1505  Sociologie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Psihologie
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
15. Facultatea de Management, Braºov, tel. 021 455 1517  Management - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei
16. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov, tel. 021 455 1519  Psihologie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF/IFR*  2.200lei  Pedagogie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
17. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov, tel. 021 455 1518  Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
18. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung-Muscel, tel. 021 455 1524  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de
credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Administrarea afacerilor
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
19. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, tel. 021 455 1515  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
20. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanþa, tel. 021 455 1516  Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Management
 Administrarea afacerilor în comerþ, turism, servicii, merceologie ºi managementul calitãþii - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF 
2.200lei  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
21. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Craiova, tel. 021 455 1521  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
22. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova, tel. 021 455 1520  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de
credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Afaceri internaþionale - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
23. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Râmnicu-Vâlcea, tel. 021 455 1522  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
24. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Râmnicu-Vâlcea, tel. 021 455 1523  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 IF  2.200lei
* Taxa include costul manualelor ºi al celorlalte resurse de învãþare.

FACULTATEA  PROGRAME DE MASTER  TAXA DE ªCOLARIZARE/AN  IF
PATRU SEMESTRE, 120 DE CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
01. Facultatea de Arte, Bucureºti  Teatru/Artã teatralã  Muzicã/Artã muzicalã  Teatru ºi artele spectacolului/Teatru muzical  Teatru ºi artele
spectacolului/Pedagogie teatralã  5.500lei
02. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti  Drept / ªtiinþe penale  2.750lei
03. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti  Educaþie fizicã ºi sport/ Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Educaþie fizicã ºi sport/
Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii  3.300 lei
04. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti  Finanþe/ Bãnci ºi pieþe financiare  Finanþe/ Finanþe, bãnci ºi asigurãri  Finanþe/ Managementul
ºi finanþarea proiectelor publice ºi private  Finanþe/ Managementul activitãþilor financiar-bancare  2.750 lei
05. Facultatea de Geografie, Bucureºti  Geografie/ Analiza ºi expertiza riscurilor de mediu  2.750lei
06. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Bucureºti  ªtiinþele Comunicãrii/ Mass-media ºi comunicarea  2.750 lei
07. Facultatea de Litere, Bucureºti  Limbã ºi literaturã/ Modernitatea în literatura europeanã  Limbã ºi literaturã/ Limbã ºi literaturã românã
 modernizare ºi modernitate  Filologie/Traducere în domenii de specialitate  2.750lei
08. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti  Contabilitate/ Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
 Contabilitate/ Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei  Contabilitate/ Audit financiar contabil  2.750lei
09. Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti  Marketing/ Marketing ºi relaþii publice în afaceri  Marketing/
Marketing ºi management turistic  Marketing/ Marketingul ºi managementul serviciilor  Marketing/ Marketingul ºi managementul operaþiunilor
logistice  2.750lei
10. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti  Matematicã/ Matematici aplicate  Informaticã/ Metodologii moderne în analiza
ºi proiectarea sistemelor informatice  2.750lei
11. Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Bucureºti  Filosofie/ Om, culturã, societate în gândirea contemporanã  Istorie/
România în istoria relaþiilor internaþionale  2.750lei
12. Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti  Psihologie/ Psihologie judiciarã ºi victimologie  Psihologie/ Psihologie clinicã ºi intervenþie
psihologicã  Sociologie/Management organizaþional al resurselor umane  Sociologie/ Familia în societatea contemporanã  2.750lei
13. Facultatea de Management, Braºov  Management/ Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei  Management/ Managementul
strategic al organizaþiei  2.750lei
14. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov  Interdisciplinar (Psihologie, ªtiinþe ale educaþiei)/Consiliere educaþionalã  Interdisciplinar
(Psihologie, ªtiinþe ale educaþiei)/ Educaþie timpurie ºi învãþãmânt primar  2.750lei
15. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov  ªtiinþe Administrative/ Managementul administraþiei publice  2.750lei
16. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung-Muscel  Contabilitate/ Contabilitate ºi managementul afacerilor  2.750lei
17. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa  Drept/ ªtiinþe penale  Drept/ Dialogul social ºi comunicarea în relaþiile de
muncã  2.750lei
18. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanþa  Contabilitate/ Contabilitate, expertizã ºi audit  Contabilitate/ Managementul
financiar-contabil ºi auditul afacerilor  Management/ Managementul organizaþional ºi antreprenoriat  2.750lei
19. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova  Contabilitate/ Auditul intern în sistemul public ºi privat  Finanþe/ Finanþe ºi
administraþie publicã europeanã  2.750lei

www.admitere.spiruharet.ro  tel. 021.455.1000
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PROGRAMUL TVH
LUNI  23 septembrie 2013
06:00
07:30
08:00
09:00
10:00

11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
02:00
02:30
04:00
04:30
05:30

Ecumenica (r)
Laboratorul emoþiilor (r)
Film serial  Destine furate (r)
Preuniversitaria*
Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
Film serial  Destine furate
(ep. 9)
Film documentar  Resursele
viitorului
Preuniversitaria*
Film serial  Grachi (SUA) (r)
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
ªtiri
Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film serial  Grachi (SUA)
Sportlife.
Realizator Claudiu Giurgea
Autoapãrarea.
Realizator Sorin Lupaºcu
Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
MyKaraoke star (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

MARÞI  24 septembrie 2013

MIERCURI  25 septembrie 2013

JOI  26 septembrie 2013

VINERI  27 septembrie 2013

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 10)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic  Rent a kid
(1995, comedie)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Autoapãrarea (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 11)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Pistruiatul - Partea I - Evadarea
(1973)
22:30 Analiza zilei
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Doctor H (r)
00:00 Cãlãtor prin þara mea (r)
01:00 Bun venit în România (r)
02:00 Obiectiv 2.0. (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Toatã viaþã învãþãm (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 12)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc  Pistruiatul - partea II- Ascunziºuri (1986)
22:30 Analiza zilei.
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Limbajul imaginii (r)
00:30 Curs de limbi strãine (r)
01:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune realizatã
în colaborare cu RADIO HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu marinescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 13)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Pistruiatul. Partea III: Insurecþia
(1986)
22:30 Week-end show
Realizator Robert Emanuel
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:30 Film documentar  Superstaruri
01:00 Interviurile TVH (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

SÂMBÃTÃ  28 septembrie 2013
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

Film serial  Grachi (SUA) (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar  Animalia
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
Film documentar 
Superstaruri
Curs de limbi strãine
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
Realizator Robert Emanuel
16:00 MyKaraoke star (r)
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Roºcovanul (1976)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiuni
realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

DUMINICÃ  29 septembrie 2013
06:00 Film documentar  Animalia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
12:00 Liceenii (r)
13:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

Film artistic românesc
Vineri

20:30

Pistruiatul

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  O altã viaþã
(SUA, 2004)
21:00 MyKaraoke star.
Realizator Robert Tache
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 MyKaraoke star (r)
05:00 Weekend show (r)

Regia: Francisc Munteanu.
Distribuþie: Costel Bãloiu, Ion
Dichiseanu, Sergiu Nicolaescu,
Margareta Pogonat

Sâmbãtã

22:00

Roºcovanul

(1976)

Regia: Francisc Munteanu.
Distribuþie: Costel Bãloiu, Sebastian
Papaiani, Constantin Codrescu
Mihai, un adolescent orfan poreclit
Roºcovanul, este atras în acþiunile
organizate de U.T.C. împotriva
ocupanþilor naziºti. El descoperã
fãrãdelegile fostului comisar Potra,
însãrcinat cu anchetarea comuniºtilor.

19:00

O altã viaþã

F
i
l

(SUA, 2004) - dramã, muzical m
a r t i s t i c

Regia: Kevin Spacey.
Distribuþie: Kevin Spacey,
Kate Bosworth, John Goodman
Pentru Bobby Darin, scena era
viaþa sa. Era cea care-i fãcea inima
sã batã mai repede. Se trezea la
viaþã când era pe scenã, chiar dacã
în culise era la un pas de moarte.
În filmul O altã viaþã, Bobby ne
spune povestea vieþii sale, ºi a
ultimului sãu mare spectacol.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

- partea III:
Insurecþia (1986)

Înainte de 23 august 1944, Pistruiatul
participã la acþiuni de pregãtire a
insurecþiei, aruncã manifeste deasupra
oraºului ºi încurcã acþiunile Siguranþei dezvãluindu-le informaþii false.
Prietenul sãu, Andrei, moare eroic, iar
el continuã sã lupte in locul lui Andrei
tragând cu mitraliera.

Duminicã

Hit the morning
(07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone
(10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
(13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj
(16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie
(19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni -joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Week-end activ
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20
(17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Spiritualitatea în slujba educaþiei

Prof. univ. dr. Carmen Costea, în cuvântul sãu de deschidere,
Ä
a marcat importanþa acestor manifestãri dedicate explorãrii celor

douã repere fundamentale ale oricãrei culturi, educaþia ºi
spiritualitatea, a mulþumit conducerii Universitãþii Spiru Haret,
pentru sprijinul acordat organizãrii acestor conferinþe-eveniment,
ºi, pentru prezenþã, invitatului special, Maestrul Karma Tanpai
Gyaltshen Lama Acharya, ºi distinºilor profesori oaspeþi.
Suntem onoraþi de faptul cã
Ä
avem în rândul nostru repere

perene, morale, într-o instituþie
care, atât în originile sale, cât, mai
ales, în actualitate, numai despre
acest lucru vorbeºte ºi existã, a
spus conf.univ.dr. Matei Georgescu,
care l-a prezentat pe Maestrul
Tanpai Gyaltshen Acharya,
subliniind cã este fondatorul celei
mai importante mânãstiri din
Nepal, Mânãstirea Albã Regalã,
care adãposteºte, hrãneºte ºi, mai

ales, educã semeni aflaþi în nevoie.
Opera sa caritabilã, situatã în
spiritul a ceea ce se numeºte inima
iubitoare, este impresionantã ºi
constituie un reper al faptei ºi implicit al credibilitãþii, necesar nouã,
tuturor, în timpurile actuale. În
timpul rãzboiului civil, care a zguduit Nepalul, Mânãstirea Albã
Regalã a rãmas neatinsã de forþele
beligerante, ceea ce constituie indiciul de excelenþã al funcþiei acestei
instituþii ºi al credibilitãþii sale.

În intervenþia sa, prof. Vasile Andru a declarat: Eu reprezint, în
Ä
aceste context protocolar, opinia ortodoxã, pentru a fi un dialog între

spiritualitatea buddhistã ºi spiritualitatea ortodoxã. Sunt liderul
Institutului de practicã Isihastã Oratio mentis, ce are mii de practicanþi.
În acelaºi timp, am ºi o experienþã buddhistã: am fãcut un stagiu zen
în Templul Deshimaru ºi un al stagiu zen în Dharamshala, în fieful lui
Dalai Lama. M-am întâlnit de douã ori cu Dalai Lama, la reºedinþa
sa. Am fost o dimineaþã întreagã în prezenþa sa ºi am scris despre
aceasta, pentru cã întâlnirea cu
un om carismatic te promoveazã
în har. În acelaºi timp, tot de douã
ori, l-am întâlnit pe Papa Ioan
Paul al II-lea. Mã întreba cineva
dacã, în prezenþa sanctitãþii sale
Papa Ioan Paul al II-lea, am simþit
acelaºi fluid al harului aºa cum
am simþit în prezenþa lui Dalai
Lama. Am rãspuns cã în prezenþa
lui Dalai Lama a fost copleºitor,
cum, poate, în prezenþa pãrintelui
Teofil Pârâianu, de la Sâmbãta,
am mai simþit. În prezenþa lui Papa
Ioan Paul al II-lea am simþit
altceva, faptul cã seamãnã cu tatãl
meu. Fiica mea mã întreabã:
Tatã, tu, care eºti un mare
ortodoxist, te duci sã faci stagii
zen? Care este relaþia dintre
Hristos ºi Buddha? I-am rãspuns
fiicei mele în cel mai simplu mod:
Buddha este prietenul lui Hristos
- sunt mari prieteni. I-am spus
fiicei mele cã Hristos stã în jilþul sãu aºa cum avem noi reprezentat
în icoane, iar Buddha stã lângã jilþ, eventual în posturã de lotus ºi
Hristos îi spune: Ai fãcut o treabã extraordinarã pe pãmânt  ai
civilizat jumãtate din planetã, iar cealaltã jumãtate am civilizat-o
eu. Oaspetele nostru ne va vorbi despre cunoaºtere ºi este foarte
important pentru noi faptul cã vom simþi pasul care trebuie fãcut, de
la cunoaºtere informaþionalã, pe care o acumulãm în universitate, în
aceastã prosperã universitate, Universitatea Spiru Haret, la
cunoaºtere revelatorie. Aceasta este frumuseþea pe care ne-o aduce
un Acharya, un Master - pasul de la cunoaºterea informaþionalã la
cea revelatorie. Cum se face acest pas, veþi cunoaºte aici prin
extinderea conºtientului, prin diferite tehnici de meditaþie, prin
obþinerea conºtiinþei extinse. De la conºtiinþa extinsã se ajunge la
ceea ce se numeºte supraconºtiinþã. Astãzi veþi avea primul paºaport
spre conºtiinþa extinsã, care vã duce spre cunoaºterea revelatorie.

Ä

Prof. univ. dr. Ion Mânzat:
În anul 2002 am scris Introducere
în psihologie orientalã, care
cuprinde esenþa metodelor psihologice a diferitelor curente
orientale, printre care ºi lamaismul tibetan. Nu sunt de acord cu
faptul cã existã studenþi care
terminã facultatea de psihologie
fãrã sã ºtie ce este psihicul, sinele
ºi spiritul. Pentru mine este de
neconceput faptul cã, în anul 2013,
existã abordãri învechite ale
fundamentelor psihologiei, în care
este prezentatã treapta senzorialã
ºi treapta logicã, despãrþite între
ele. Nu astfel se prezintã cunoaºterea: dacã ne referim la adevãrata cunoaºtere, aceasta nu poate fi
decât spiritualã. Existã trei
iluminãri: cea a minþii, care ar fi
inteligenþa, iluminarea inimii, care
este intuiþia ºi iubirea, ºi iluminarea divinã, care este revelaþia.
Pentru cei mai mulþi nu existã nici
mãcar intuiþia, nici vorbã de
revelaþia despre care vorbeºte
Blaise Pascal. Cunoaºterea, dacã
nu are ca rezultantã înþelepciunea,
este inutilã, or înþelepciunea este
sinergia dintre aceste trei tipuri
de iluminãri. Sinergia este lucrarea împreunã ºi deodatã ºi unele
prin altele a acestor componente

 paradigma sinergeticã îmi
aparþine. Eu sunt preºedintele
Asociaþiei Române de Psihologie
Transpersonalã, împreunã cu dr.
Ionel Mohîrþã, ºi ºtiu cã noi toþi,
cei care ne aflãm aici, suntem
însetaþi de renaºtere spiritualã, or
în fruntea acestei miºcãri se aflã
psihologia transpersonalã,
fondatã în 1970, de cãtre Stanislav
Groff, în SUA. Psihologia transpersonalã aruncã puntea între
cultura occidentalã ºi cea
orientalã. Primul care a aruncat
puntea este Carl Gustav Jung, pe
care îl consider primul umanist ºi
transpersonalist. Prea mult a
existat separare: cât de frumos 
Iisus Hristos este prietenul lui
Buddha ºi reciproc. Deosebirile
dintre creºtinism, buddhism ºi
lamaism sunt complementare ºi
nu incompatibile. Complementaritatea am învãþat-o de la Niels
Bohr, care, în 1927, a rãsturnat
gândirea omenirii: nu mai este
actualã perspectiva luptei contrariilor. Niels Bohr spune: contraria
sunt complementa - laturile
contrare nu sunt contradictorii, ci
complementare, adicã se iubesc.
Sunt convins cã viitorul psihologiei
nu poate fi altul decât cel al
psihologiei spirituale.

Prof. univ. dr. Anca Gheorghiu, mulþumind pentru invitaþie,
Ä
a spus: Conferinþa de astãzi este un moment prin care arãtãm
cã ºi universitãþile particulare pot sã fie prietene, pot sã
colaboreze. Împreunã putem sã demonstrãm faptul cã universitãþile
particulare pot aduce multã valoare României.

Master Karma Tanpai Gyaltshen Lama Acharya:
Aceastã conferinþã este beatificã, este completã,
pentru cã avem toate ingredientele. Aceastã
conferinþã este bine-cuvântatã de aceºti distinºi
profesori foarte educaþi, foarte înþelepþi. Doresc
sã îi salut pe toþi aceºti distinºi profesori ºi sã
mulþumesc mãreþei Universitãþi Spiru Haret
pentru ospitalitate.
Cunoaºtere fãrã inimã iubitoare universalã
nu are nicio valoare pentru cã o cunoaºtere
folositã în scopuri egoiste este foarte
periculoasã. De aceea, trebuie sã ne deschidem
inima cunoaºterii divine, sã deschidem poarta
cunoaºterii divine, pentru ca nectarul divin al
cunoaºterii sã poate intra în inima noastrã.
Sã ne pãstrãm mintea în natura prezentã a
minþii. Dacã ne putem pãstra în natura minþii
în adevãrul nostru, fãrã griji faþã de trecut,
fãrã griji faþã de viitor, dacã putem pãstra
mintea în natura prezentã a minþii, a libertãþii
universale, în natura prezentã a pãcii, atunci
acest lucru ne ajutã sã ne deschidem inima ºi
atunci putem absorbi cunoaºterea divinã a
iluminãrii. Eu nu încerc sã vã þin o predicã ci,
plin de consideraþie, vã cer sã nu vã gândiþi la
trecut sau la viitor, pentru cã existã douã porþi
prin care distrugerea poate intra în inima

noastrã. Ne gândim prea mult la
trecut, ne gândim prea mult la
viitor. Grijile noastre faþã de
trecut ºi faþã de viitor deschid uºa
spre a fi ºi mai perturbaþi. Sfatul
multor bãrbaþi sfinþi ºi femei
sfinte din trecut este acela de a ne
pãstra în natura prezentã a minþii,
a libertãþii interioare ºi atunci
cunoaºterea divinã poate intra în
inima
noastrã,
atunci
cunoaºterea divinã ne poate
purifica, ne poate transforma.
Allah Atotputernic înseamnã
iluminare, Tatãl Sfânt Dumnezeul
Atotputernic înseamnã inima iubitoare
universalã eternã, de aceea doresc ca voi toþi
sã vã odihniþi în natura prezentã a pãcii
interioare, a libertãþii interioare. Iluminarea
este adevãrul nostru divin, este natura noastrã
divinã, trebuie doar sã realizãm acest lucru.
Foarte mulþi mã roagã: Maestre, te rog,
învaþã-mã sã meditez. Eu le spun aºa:
Mediteazã atunci când eºti furios, pentru cã,
atunci când eºti iubitor, trebuie sã te miºti,
sã-i ajuþi pe ceilalþi. Mulþi cred cã atunci
când sunt iubitori ºi în pace, atunci se aºeazã

pentru meditaþie  dar nu: atunci când eºti
plin de iubire, când eºti altruist, atunci
trebuie sã te miºti, sã-i ajuþi pe ceilalþi, sã-i
serveºti pe ceilalþi, sã-i iubeºti pe ceilalþi.
Însã atunci când devii victima furiei, victima
lãcomiei, victima egoismului, atunci trebuie
sã stai, sã stai asemenea unui munte, pânã
când eºti în stare, pânã când eºti capabil
sã-þi purifici ºi sã-þi cucereºti furia, lãcomia,
egoismul, egocentrismul. Doresc sã nu uitaþi
ceea ce v-am spus! Dacã nu uitaþi ºi practicaþi
acestea, atunci veþi obþine semnificaþia
supremã a vieþii.

Conf. univ. dr. Mircea
Aurel Niþã: Am cãutat
Ä
mult timp metoda prin care

Prof. Kush Visser a declarat cã este foarte fericit
sã mã aflu aici ºi sã reprezint Dutch University
Ä
College. În urmã cu doar câteva zile am avut o
întâlnire cu doamna prorector Carmen Costea ºi,
în viitor, universitatea mea ºi frumoasa Universitate
Spiru Haret vor coopera în scopul de a susþine
schimbarea în câmpul conºtiinþei, orientatã spre
cunoaºtere. Cunoaºterea provine din exterior în
timp ce înþelepciunea, din interior ºi dacã putem
integra aceste douã calitãþi în câmpul educaþiei,
cred cã ne putem aduce o contribuþie substanþialã.

Prezenþa mea aici, astãzi, a spus prof. univ.
Ä
dr. Tudora Sima, este dovada vie a faptului cã existã

o forþã supremã, cãreia noi românii îi spunem
Dumnezeu. Cu doi ani în urmã, am vrut sã îl
întâlnesc pe fostul meu student la psihologie,
Alexandru Popescu, care ºtiam cã a parcurs, în
strãinãtate, o perioadã tradiþionalã de practicã de
trei ani trei luni ºi trei zile, în purã tradiþie karma
kagyu, sub îndrumarea Maestrului Tanpai
Gyaltshen Acharya, ºi nu ºtiam cum sã o fac. Nu
am reuºit sã îl întâlnesc. Astãzi, am þinut un curs,
dupã care m-am plimbat prin centrul istoric ºi
m-am întâlnit, pur ºi simplu, cu Alexandru. Este o
dovadã clarã a sincronicitãþii, a faptului cã este
suficient sã ne gândim la lucruri bune, sã avem
gânduri bune, ca ele sã se împlineascã. Astãzi am
discutat cu studenþii mei despre nevoia de a adãuga
modelul spiritual, celui biologic, combinat cu cel
psihologic, cu cel sociologic ºi cu cel cultural. Cu
aceasta mã ocup ºi acest lucru îl predau.
Trebuie sã ºtim cã spiritualitate înseamnã
în primul rând trãire proprie ºi relaþia noastrã
personalã cu divinitatea ºi cu cosmosul.
Lucrul acesta ne întregeºte, ne integreazã ca oameni
ºi ca umanitate. Aceasta este un lucru extraordinar
care se întâmplã astãzi, aici.

sã nu mai existe separare
între ºtiinþã ºi spiritualitate.
Din definiþiile spiritualitãþii, m-am oprit asupra
problematicii contrariilor,
de care vorbea domnul
profesor Ion Mânzat:
cunoscut ºi necunoscut.
ªtiinþa ne învaþã ceea ce este
necunoscut ºi devine un
instrument de confirmare,
pentru cei care nu cred, al
cunoaºterii revelate. În al
doilea rând, existã o
rezoluþie ONU, care a fost
trecutã sub tãcere de cãtre
toate guvernele. A apãrut
în 25 august 2011, la
propunerea Regatului
Buthan, ºi a fost votatã în
unanimitate. În rezoluþie se
precizeazã: Guvernele trebuie sã ia
urgent atitudine ºi sã-ºi dezvolte noi
politici publice orientate cãtre starea de
fericire. În al treilea rând, vreau sã vã
spun cã în anii 2000 ºi 2002, UNESCO
a previzionat noile direcþii de dezvoltare
a educaþiei ºi existã un acord interesant
al lui Jacques Delors, în care se vorbeºte
despre noua inteligenþã, despre a trece
de la inteligenþa logicã, raþionalã, la
inteligenþa emoþionalã, pentru a ajunge
la inteligenþa lui a fi. Avem prin urmare
argumente formale, decizii ale organelor
ºi organismelor internaþionale ºi noi,în
România, facem separaþie durã între
ºtiinþã ºi spiritualitate  avem norocul
cã existã Asociaþia Românã de Psihologie
Transpersonalã.
Acest eveniment nu este numai unul
intercultural, spiritual, este ºi un
eveniment în care Maestrul ne va vorbi
despre cum se ajunge la adevãrul unic.
În învãþãmântul universitar nu facem
altceva decât sã fãrâmiþãm adevãrul în
ramuri, subramuri, pânã la nivel de
disciplinã ºi când ajungem la contradicþii
de genul, prin douã puncte trece o
dreaptã ºi numai una, dar prin douã
puncte poate trece o infinitate de drepte,
constatãm pentru cã primul enunþ este
valabil numai în geometria euclidianã,
în timp ce al doilea în geometriile noneuclidiene. Nu studiem îndeajuns aceastã
contradicþie din pricina faptului cã
suntem fãrâmiþaþi, separaþi. Credem în
adevãrul nostru economic, politic,
ecologic, cultural, tehnic, dar toate sunt
adevãruri fãrâmiþate ºi trebuie sã

trecem la integrarea lor. Oamenii de
ºtiinþã vorbesc despre aceasta ºi doresc
sã-l evoc pe academicianul Basarab
Nicolescu, care ne spune cã numai prin
transdisciplinaritate putem sã integrãm
aceste adevãruri limitate ale ºtiinþelor,
interdisciplinaritatea fiind depãºitã.
Adevãrul unic, despre care vorbeºte
buddhismul, este atât de uºor de atins
dacã existã disciplinã ºi intenþie, dar este
nevoie de un maestru. Rolul maestrului
din buddhism sau din hinduism este
echivalent, la noi, cu cel al duhovnicul
cu har, care, întotdeauna, vine cu o
cunoaºtere revelatã.
Când am fost la Mânãstirea Albã
Regalã, din Nepal, care este de fapt cea
mai mare mânãstire din Kathmandu, am
vãzut cum s-a conservat un anumit mod
de viaþã: mânãstirea este ºi centru
educaþional, unde se þin ore pentru clasele
I-IV, este ºi centru cultural, este ºi centru
spiritual, centru religios.
Distinsul nostru oaspete, Maestrul
Tanpai Gyaltshen Acharya, are acces la
rãdãcina meditaþiei, al cãrui echivalent
ortodox ar fi rugãciunea Isihastã. Ei bine,
domnia sa, acolo, are grijã de mai multe
sute de cãlugãri, are grijã de mai multe
sute de copii, de bãrbaþi ºi femei, care
gãsesc în mânãstire un adãpost, gãsesc
mâncare. M-a impresionat discursul
domniei sale dintr-un motiv foarte
simplu, dacã noi, creºtini-ortodocºi,
spunem cã trecem de la a ºti ºi a
cunoaºte, la a simþi ºi a trãi, la starea de
trezie, ei bine, Maestrul se referã la a
simþi prin metodele conservate de
buddhism. Nu întâmplãtor s-a nãscut în
Tibet ºi nu întâmplãtor în Muntele
Kailash, care este un munte sfânt.
Acum buddhismul se rãspândeºte în
þarã, în Europa, în Statele Unite ºi este
interesant cã am ajuns la înþelepciunea
dânsului pornind de la o ipotezã
ºtiinþificã din psihologie: Buddha s-a
întrebat de ce este lumea suferindã, care
sunt cauzele suferinþei. Dacã existã
suferinþã, aceasta are cauze ºi dacã îi
cunoaºtem cauzele, putem accede la
starea de fericire.
Vã rog sã preluaþi din discursul
Maestrului tot ceea credeþi cã poate fi
adaptat la cultura, religia noastrã,
pentru cã, într-adevãr, sunt complementare ºi nu trebuie sã existe separare
între religii. Cine spune cã o religie este
superioarã ºi cealaltã este inferioarã,
rãmâne în inteligenþa dualã. Cine
cunoaºte principiile revoluþionare ale
minþii ajunge la înþelepciune, pentru cã
poate sã realizeze transcenderea minþii.

Întreaga serie de conferinþa
se desfãºoarã în spiritul
autentic al integrãrii,
al dialogului intercultural
ºi spiritual,
iar calitatea fiecãrui eveniment
al ciclului
Spiritualitatea în slujba
educaþiei
este expresia valorii pe care
Universitatea Spiru Haret
o adaugã, permanent,
lumii actuale.
Vã aºteptãm !

Matei GEORGESCU
Foto: Ilzy ZANCA

