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editatã de FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE

Universitatea Spiru Haret
ADMITEREA
la toate facultãþile ºi colegiile universitãþii, pentru anul de învãþãmânt 2000-2001, se face pe baza
diplomei de bacalaureat ºi a fiºei-chestionar completate de candidat la înscrierea la admitere.
Rezultatul se comunicã fiecãrui candidat imediat.

Admiterea se desfãºoarã pânã la 30 iulie 2000.
Clãdire
în proprietatea
Fundaþiei
România de Mâine
ºi a Universitãþii
Spiru Haret,
în care funcþioneazã
Facultatea de Drept
ºi Facultatea
de Limbi ºi
Literaturi Strãine
(Bucureºti,
ªoseaua Berceni
nr. 24).

PATRIMONIU PROPRIU

Patrimoniul de care dispune Universitatea, în cadrul Fundaþiei România de Mâine, este amplasat în Bucureºti ºi în alte
centre urbane importante din România. În ultimii ani s-au fãcut eforturi financiare considerabile pentru dezvoltarea ºi
modernizarea bazei sale materiale.
Respectând principiul nonprofit, numai în anii 1998 ºi 1999 s-au investit în baza materialã proprie peste 54% din venituri,
valoarea totalã a investiþiilor ridicându-se la circa 320 miliarde lei. Acestea se concretizeazã într-un numãr de 14 clãdiri proprii,
dintre care 9 pentru desfãºurarea, în bune condiþii, a procesului de învãþãmânt; 3 cãmine, cu o capacitate de cazare de 1200
locuri; un complex multifuncþional, alcãtuit din restaurant-cantinã, spaþii destinate activitãþilor cultural-recreative ºi de divertisment;
o casã de oaspeþi pentru visiting professors; 6 apartamente pentru cazarea cadrelor didactice la filialele din þarã ale Universitãþii;
complex tipografic computerizat ºi editurã, care asigurã integral necesarul de cursuri, manuale, reviste etc., pentru toþi studenþii
Universitãþii; post de televiziune naþional, universitar ºi cultural propriu; laboratoare dotate cu circa 300 calculatoare de ultimã
generaþie ºi aparaturã performantã; biblioteci cu un bogat ºi valoros fond de carte etc.
Din articolul apãrut în ziarul Adevãrul de luni, 12 iunie 2000

Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET,
ponderea spaþiilor de învãþãmânt
proprii , din totalul spaþiilor de
învãþãmânt, reprezintã 70,15% ºi
numai 29,85% sunt spaþii închiriate.
În cele 22 de facultãþi ºi 14 colegii,
studiazã peste 22.000 de studenþi,
pregãtiþi de peste 1.200 cadre didactice.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
INSTITUÞIE CONSACRATÃ
PRIN VALOARE
ªI COMPETITIVITATE
ÎN SISTEMUL NAÞIONAL
DE ÎNVÃÞÃMÂNT ªI EDUCAÞIE

ADMITEREA
PENTRU
ANUL DE
ÎNVÃÞÃMÂNT
2000-2001

Palatul Sporturilor ºi Culturii din Bucureºti, (Parcul Tineretului) (contract de închiriere), în
care funcþioneazã Rectoratul Universitãþii, precum ºi Facultatea de Geografie, Facultatea de
Istorie, Facultatea de Muzicã Victor Giuleanu, Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism, Facultatea
de Matematicã  Informaticã ºi Colegiul Universitar Pedagogic.

Se fac înscrieri la urmãtoarele facultãþi ºi colegii:
BUCUREªTI
n Facultatea de Drept (tel. 334.44.19/123)
n Facultatea de Management Financiar-Contabil
(tel. 410.43.70/113)
n Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
(tel. 334.47.99/107)
n Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
(tel. 323.79.65)
n Facultatea de Sociologie-Psihologie
(tel. 410.43.75/107)
n Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
(tel. 410.51.62)
n Facultatea de Medicinã Veterinarã
(tel. 230.69.16)
n Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
(tel. 410.39.11/111)
n Facultatea de Geografie (tel. 330.67.12)
n Facultatea de Istorie (tel. 330.67.12)
n Facultatea de Matematicã - Informaticã
(tel. 330.40.40/187)
n Facultatea de Muzicã (tel. 330.67.12)
n Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
(tel. 330.40.40/149)
n Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 330.40.40/187 ºi 140)

BRAªOV
Facultatea de Management (tel. 068/42.04.37)
n Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
(tel. 068/ 42.04.37)
n Facultatea de Psihologie - Pedagogie
(tel. 068/42.04.37)
n Colegiul Universitar Pedagogic (tel. 068/42.04.37)
n

CRAIOVA
Facultatea de Management Financiar - Contabil
(tel. 051/ 19.82.65)
n Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 051/19.82.65)
n

CONSTANÞA
Facultatea de Management Financiar - Contabil
(tel. 041/ 54.14.90)
n Facultatea de Drept (tel. 041/54.14.90)
n Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 041/54.14.90)
n Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã
(tel. 041/ 54.14.90)
n

CLUJ-NAPOCA
Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 064/14.76.67)
n

(Continuare în pag. 3)
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
BLAJ

RÂMNICU VÂLCEA

Facultatea de Management Financiar-Contabil
n Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 050/74.26.25)
(tel. 058/71.12.31)
n Facultatea de Drept (tel. 050/74.26.25)
n Colegiul Universitar de Finanþe - Contabilitate
n Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 058/71.12.31)
(tel. 050/74.26.25)
n Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã
n Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã (tel. 058/ 71.12.31)
(tel. 050/ 74.26.25)
n

CARACAL

CÂMPULUNG-MUSCEL
Facultatea de Finanþe - Contabilitate
(tel. 048/83.12.83)
n Colegiul Universitar Pedagogic
(tel. 048/83.12.83)
n

Forme de învãþãmânt:

 Cursuri de zi;
 Învãþãmânt deschis la distanþã;
 Cursuri cu frecvenþã redusã.
Informaþii suplimentare la telefoanele:
330.25.60; 410.42.59; 334.53.24

La înscriere, sunt necesare urmãtoarele acte:

- Diploma de bacalaureat în original (pentru promoþia
2000adeverinþã de absolvire);
- Certificatul de naºtere ºi cel de cãsãtorie (dacã este cazul)
(Copii xerox);
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Adeverinþã medicalã.

Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã
(tel. 049/ 51.53.70 ºi 049/51.53.72)
n Colegiul Universitar de Finanþe - Contabilitate
(tel. 049/51.53.70 ºi 049/51.53.72)
n

Absolvenþii cu diplomã ai Colegiilor Universitare
Pedagogice din cadrul Universitãþii Spiru Haret pot continua studiile în învãþãmântul superior de lungã duratã,
forma cursuri de zi sau învãþãmânt deschis la distanþã,
la urmãtoarele facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret:
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine (specializarea:
limbã ºi literaturã francezã  limbã ºi literaturã românã;
limbã ºi literaturã englezã - limbã ºi literaturã românã),
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi Facultatea de
Muzicã, cu susþinerea examenelor de diferenþã, în
conformitate cu prevederile art. 65 (1) ºi (2) din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã în Monitorul
Oficial al României nr. 606 din 10 decembrie 1999.

O formã nouã de învãþãmânt, dinamicã, de mare perspectivã
la Universitatea SPIRU HARET

ÎNVÃÞÃMÂNT DESCHIS LA DISTANÞÃ
Universitatea Spiru Haret dispune de condiþii ºi dotãri corespunzãtoare standardelor ºi exigenþelor la nivel mondial:
 post propriu de televiziune, naþional, universitar ºi cultural, care va transmite cursurile  direct sau înregistrate  prin
satelit, recepþionate de studenþi, la domiciliu, 24 de ore din 24;
 acces la Internet, la nivelul facultãþilor, pentru transmiterea cursurilor ºi a consultaþiilor date de profesori la întrebãrile studenþilor;
 editurã ºi tipografie proprii pentru editarea cursurilor, distribuite gratuit studenþilor.
Admiterea la toate facultãþile ºi colegiile Universitãþii Spiru Haret se face pe baza diplomei de bacalaureat ºi a fiºeichestionar completatã de candidat la înscrierea la admitere. Rezultatul se comunicã fiecãrui candidat imediat.
Admiterea se desfãºoarã pânã la 30 iulie.
Durata studiilor ºi taxa de ºcolarizare, achitabilã în 3 rate, sunt similare celor de la învãþãmântul de zi. Taxa de înscriere
este de 200.000 lei.
Aceleaºi condiþii sunt oferite tinerilor români cu domiciliul în strãinãtate.
Informaþii suplimentare la telefoanele: 330.25.60 ºi 410.42.59.
E-mail: Info@ SpiruHaret.ro
Pagina Internet: www.SpiruHaret.ro
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Amfiteatrul mare,
cu o capacitate de
700 de locuri,
sonorizare ºi
instalaþii video, situat
în
clãdirea din
ªos. Berceni nr. 24,
unde funcþioneazã
Facultatea de Drept ºi
Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine.

1.

2.
3.

Clãdiri în proprietatea Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în
care funcþioneazã cãmine
ºi restaurant-cantinã:
1. Bucureºti, Str.
Moldoviþa nr. 3,
Sectorul 4;
2. Bucureºti, Bd.
Energeticienilor nr.11,
Sectorul 3;
3. Restaurantul-cantinã din Bulevardul
Metalurgiei nr. 87.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1. Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care
funcþioneazã Facultatea de Management FinanciarContabil, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
(BUCUREªTI, Splaiul Independenþei nr. 313).
2. Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care
funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
(BUCUREªTI, Bulevardul Energeticienilor
nr. 9-11, Sectorul 3).
3. Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care
funcþioneazã Facultatea de Management Financiar
- Contabil, Facultatea de Drept, Colegiul
Universitar Pedagogic ºi Colegiul Universitar de
Administraþie ºi Biroticã
(RÂMNICU VÂLCEA, B-dul General Praporgescu
nr. 46).
4. Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care
funcþioneazã Facultatea de Finanþe-Contabilitate ºi
Colegiul Universitar Pedagogic
(CÂMPULUNG - MUSCEL, Str. Traian nr. 223).

1.
2.

4.

5. Clãdire în proprietatea Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, în care
funcþioneazã Colegiul Universitar Pedagogic,
Colegiul Universitar de Finanþe - Contabilitate ºi
Colegiul Universitar de Administraþie ºi Biroticã
(BLAJ, Campusul universitar ªcoala Ardeleanã,
Str. Tudor Vladimirescu nr. 80 ).

3.

5.

luni, 3 iulie 2000

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ 285

ADMITEREA

LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2000 - 2001
Taxele de admitere ºi de ºcolarizare sunt aceleaºi ca în anul universitar 1999-2000.

Taxa de înscriere la admitere: 200.000 lei. Taxa de ºcolarizare se poate achita în 3 rate.

Prima ratã a taxei de ºcolarizare este:

3.350.000 lei

Studenþi ºi profesori ai Facultãþii de Medicinã Veterinarã în laboratoarele de histologie ºi informaticã.

REVISTA

OPINIA

naþionalã
Director:
Prof.univ.dr.
Aurelian BONDREA

Revista se poate procura prin abonament la toate oficiile
poºtale din þarã. În Catalogul RODIPET, revista se regãseºte
la poziþia 2.256.
Costul unui abonament trimestrial este de 8.400 lei.
De asemenea, solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei,
cu plata prin mandat poºtal sau dispoziþie de platã pe adresa:
Fundaþia România de Mâine, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul
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Revista OPINIA NAÞIONALÃ este înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
la nr. 24.000/7.090.672 din 3 septembrie 1997.

Informaþii suplimentare
pot fi obþinute la telefoanele:
330.25.60; 410.42.59; 334.53.24
E-mail
info@SpiruHaret.ro
Pagina Internet
www.SpiruHaret.ro
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În anul de învãþãmânt 2000 - 2001
la Universitatea Spiru Haret

Învãþãmânt deschis la distanþã
Larg interes pentru noua formã de învãþãmânt
S-a primit la Rectoratul Universitãþii
din partea

Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Dolj
În atenþia d-lui rector
al Universitãþii Spiru Haret
Vã rugãm sã ne prezentaþi oferta dvs. de IDD pentru
urmãtoarele categorii de cadre didactice:
- cadre didactice necalificate (cu studii medii) care
lucreazã cu precãdere în mediul rural ºi sunt interesate sã se
califice ca institutori, pentru a se putea titulariza pe posturile
de educatoare sau învãþãtori din satele în care locuiesc;

- cadre didactice calificate (cu studii superioare)
interesate sã urmeze studii postuniversitare de reconversie
profesionalã, pentru a putea preda ºi alte discipline
(informaticã, limbi strãine) decât cele în care sunt
specializate (fizicã, chimie, discipline tehnice). Din
solicitãrile primite de la membrii noºtri de sindicat reiese
un interes deosebit pentru profilul psihologie  sociologie
care le-ar permite cadrelor didactice nu doar sã predea
discipline socio-umane din aria curricularã om ºi societate,

ci ºi sã susþinã orele de consiliere ºi orientare ºcolarã
ce au o pondere de 8-11% în planul-cadru de învãþãmânt
preuniversitar.
Cu stimã,

Prof. Nicolae CUTA,

Vicepreºedinte al SIP Dolj

Craiova 1100, Str. Mihai Viteazul nr. 2
Telefon 051-418217, tel/fax 051-419056

Rãspunsul Rectorului Universitãþii Spiru Haret
Cãtre

Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Dolj
În atenþia domnului vicepreºedinte
prof. Nicolae Cuta
Vã facem cunoscut faptul cã am primit mesajul
dumneavoastrã ºi am fost plãcut impresionaþi de grija
manifestatã de sindicatul pe care îl reprezentaþi pentru
pregãtirea ºi perfecþionarea personalului didactic.
Referitor la solicitarea dumneavoastrã, vã
precizãm urmãtoarele:
1. Pentru toate categoriile de cadre didactice,
care doresc sã se pregãteascã, urmând forma
I.D.D., Universitatea Spiru Haret dispune de
condiþii ºi dotãri corespunzãtoare standardelor ºi
exigenþelor la nivel mondial:
 post propriu de televiziune, naþional, universitar
ºi cultural, care va transmite cursurile  direct sau
înregistrate  prin satelit, recepþionate de studenþi,
la domiciliu, 24 ore din 24;
 acces la Internet, la nivelul facultãþilor, pentru
transmiterea cursurilor ºi a consultaþiilor date de
profesori la întrebãrile studenþilor;
 editurã ºi tipografie proprii pentru editarea
cursurilor, distribuite gratuit studenþilor.
2. Absolvenþii ºcolilor normale sau ai liceelor
pedagogice pot urma cursurile Colegiilor
Universitare Pedagogice, cu durata de 2 ani, la:
 Bucureºti (tel. 330.25.60; 330.40.40/186)
specializãri: institutor  limba francezã
institutor  limba englezã
institutor  muzicã

 Craiova: (tel. 051/19.82.65)
specializare: institutor  limba francezã
 Râmnicu Vâlcea (tel. 050/74.26.25)
specializãri: institutor  limba francezã
institutor  muzicã
 Câmpulung-Muscel (tel. 048/83.12.83)
specializare: institutor  desen
 Blaj: (tel. 058/71.12.31)
specializare: institutor  educaþie fizicã
3. Absolvenþii celorlalte tipuri de licee pot urma
cursurile Colegiilor Universitare Pedagogice, cu durata
de 3 ani, în aceleaºi centre.
4. Absolvenþii cu diplomã ai Colegiilor
Universitare Pedagogice pot continua studiile în
învãþãmântul superior de lungã duratã (înscriere în
anul III, cu susþinerea examenelor de diferenþã, în
conformitate cu prevederile art. 65 (1) ºi (2) din
Legea învãþãmântului nr. 84/1995, modificatã ºi
completatã) la urmãtoarele facultãþi ale Universitãþii
Spiru Haret;
 Limbi ºi Literaturi Strãine  specializarea: limbã ºi
literaturã strãinã (francezã sau englezã)  Limbã ºi
Literaturã Românã;
 Educaþie Fizicã ºi Sport;
 Muzicã.
5. Cadrele didactice necalificate pot urma studiile
în învãþãmântul superior de lungã duratã la facultãþile:
 Limbi ºi Literaturi Strãine
specializarea: Limba ºi Literaturã Strãinã (A)

 Limba ºi Literaturã Strãinã (B)
specializarea: Limba ºi Literaturã Strãinã
(francezã sau englezã)  Limba ºi Literatura
Românã;
 Geografie;
 Istorie;
 Matematicã-Informaticã;
 Muzicã;
 Educaþie Fizicã ºi Sport;
 Sociologie-Psihologie;
 Psihologie-Pedagogie (Braºov);
 Filosofie ºi Jurnalisticã;
 Drept;
 Management Financiar-Contabil;
 Marketing ºi Comerþ Exterior.
Admiterea la colegiile ºi facultãþile Universitãþii
Spiru Haret se desfãºoarã pânã la 30 iulie 2000.
Taxa de înscriere este de 200.000 lei, iar taxa
de ºcolarizare se achitã în 3 rate.
6. Universitatea Spiru Haret organizeazã cursuri
postuniversitare, în condiþiile legii, dupã deschiderea
anului universitar 2000-2001, în funcþie de solicitãrile
cadrelor didactice.
Cu deosebitã stimã,

Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

Având în vedere cã asemenea mesaje au sosit ºi din partea altor filiale judeþene ale sindicatelor preuniversitare, precum ºi
de la inspectoratele ºcolare, facem cunoscut cã oferta Universitãþii Spiru Haret este deschisã tuturor celor interesaþi.
Menþionãm cã peste 3000 absolvenþi ai Colegiilor Universitare Pedagogice din cadrul Universitãþii Spiru Haret au obþinut
diploma de institutor, asigurând învãþãmântul preuniversitar, îndeosebi cel din mediul rural, cu personal superior calificat.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Peste 300 de computere
sunt grupate în
laboratoarele Universitãþii
Spiru Haret.
În imagine: unul din
laboratoarele de
informaticã situate în
edificiul din Bucureºti,
Splaiul Independenþei
nr. 313.

În acest laborator, echipat
cu un numãr mare de
calculatoare performante,
studenþii Facultãþii de
Matematicã -Informaticã
au cele mai bune condiþii
pentru a se pregãti
potrivit exigenþelor
specializãrii lor
(Palatul Sporturilor
ºi Culturii).

Toate facultãþile
Universitãþii Spiru Haret
pun la îndemâna
studenþilor o bogatã
literaturã de specialitate
cuprinsã în cele peste
35.000 de volume
ale bibliotecilor
(din Bucureºti) existente
în edificiile în care
funcþioneazã facultãþile
respective.
În imagine: aspect dintr-o
bibliotecã (Splaiul
Independenþei
nr. 313)

