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Un oaspete de seamã
la Universitatea Spiru Haret

naþionalã
Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Eminentã personalitate a vieþii universitare din Japonia,

profesorul Tomio Sato,

preºedintele Asociaþiei de prietenie Japonia - România,
a vizitat din nou Universitatea Spiru Haret ºi a avut convorbiri

cu prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii

Vineri, 4 mai a.c., prof univ.
dr. Aurelian BONDREA,
preºedintele
Fundaþiei
România de Mâine, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, l-a
primit, în modernul edificiu al
rectoratului Universitãþii
Spiru Haret, din ªoseaua
Berceni, pe prof. univ. dr.
Tomio SATO, preºedintele
Asociaþiei de prietenie
Japonia  România, personalitate de înalt prestigiu
ºtiinþific ºi social din Þara
soarelui rãsare ºi un apropiat
prieten al þãrii noastre.
La sosire, distinsul oaspete
japonez a fost întâmpinat de

prof. univ. dr. Aurelian
BONDREA, împreunã cu
prof. univ. dr. Constantin
Vlad, consilier pentru relaþii
externe al preºedintelui Fundaþiei
România de Mâine. În numele
Senatului Universitar, prof.
univ. dr. Aurelian BONDREA
i-a urat distinsului oaspete
Bun venit în Universitatea
Spiru Haret !, exprimându-ºi
satisfacþia de a se revedea,
dupã ºase luni de la ultima lor
întâlnire, când au fost puse
bazele unei ample ºi
fructuoase colaborãri între
Universitatea Spiru Haret ºi
exponenþi de seamã ai insti-

tuþiilor japoneze cu profil
universitar, cultural-ºtiinþific,
de sãnãtate ºi economic,
veniþi în þara noastrã, sub
conducerea prof. univ. dr.
Tomio SATO, spre a cunoaºte
îndeaproape
realitãþile
româneºti, posibilitãþile de
colaborare existente aici.
Convorbirile au început cu o
succintã prezentare, fãcutã de
prof. univ. dr. Tomio SATO,
asupra primirii sale de cãtre
preºedintele României, Ion
Iliescu. Pe parcursul convorbirilor
avute la Palatul Cotroceni,
convorbiri încheiate cu circa 30
de minute în urmã, distinsul

oaspete japonez a elogiat
colaborarea fructuoasã cu
Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret ºi a
înfãþiºat interesul tot mai larg
al universitãþilor japoneze
pentru aceastã colaborare.
Mi-aº fi dorit o convorbire
mult mai amplã cu dumneavoastrã, stimate domnule
preºedinte Aurelian Bondrea,
dar timpul ne preseazã din
cauza primirii de azi, de la
Palatul Cotroceni, care a durat
circa o orã, ca ºi din cauza
faptului cã, venind în România,
am adus cu mine ºi o echipã de
vânãtori, în vederea instituirii
unei strânse colaborãri cu þara
dumneavoastrã ºi în acest
domeniu, iar eu fiind
«regizorul» lor, mi-am fragmentat ºi mai mult timpul, fapt
pentru care vã cer scuze
 a declarat prof. univ. dr.
Tomio SATO.
Noi suntem foarte bucuroºi
de revederea cu dumneavoastrã
 a rãspuns, prof univ. dr.
Aurelian BONDREA. Ne
întâlnim dupã circa 6 luni,
rãstimp în care am þinut, dupã
cum ºtiþi, legãtura prin
corespondenþã. Sperãm ca
relaþiile dintre noi sã se
amplifice, inclusiv cu posibilitatea de a vã avea mai des în
mijlocul nostru. Suntem
bucuroºi cã aþi venit, cu acest
prilej, sã vã ºi recreaþi puþin în

munþii României. Cunoscând
varietatea ºi frumuseþea caldã a
peisajului românesc, dialogul
dumneavoastrã cu noi va fi ºi
mai prietenesc. Noi dorim ca
ceea ce am proiectat, la prima
noastrã întâlnire, pe linie de
învãþãmânt ºi culturã, sã se
înfãptuiascã integral. Întrucât
dumneavoastrã
cumulaþi
însuºirile unui prestigios
universitar ºi savant cu cele ale
unui prosper om de afaceri,
dorim sã fiþi cât mai prezent, în
calitate de profesor, în
universitatea noastrã, spre a
putea avea întâlniri ºi discuþii
frecvente cu cadrele didactice
ºi studenþii noºtri. Dorim,
totodatã, sã lãrgim colaborarea
noastrã pentru înfãptuirea unor
importante obiective de
învãþãmânt ºi culturã în cadrul
Fundaþiei noastre. V-am
informat, încã de la vizita
precedentã, despre preocuparea
noastrã de a construi un Campus
universitar în cuprinsul cãruia sã
funcþioneze ºi un spital modern.
În acest an, noi am pus deja
bazele unui nou sediu pentru
Facultatea de Medicinã Generalã, care va fi deschisã începând
din toamna acestui an, ºi am dori
ca la viitoarea noastrã întâlnire,
dacã se poate, sã participe,
alãturi de dumneavoastrã, ºi
colaboratori ai dumneavoastrã,
din domeniul medical.
(Continuare în pag. 3)

Semnificaþia sesiunilor ºtiinþifice din acest an
ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor Universitãþii Spiru Haret
Paginile 2,3,4,5,7 ºi 8
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Cercetarea ºtiinþificã amplificã valoarea calitativã
a învãþãmântului la Universitatea Spiru Haret

Semnificaþia sesiunilor ºtiinþifice din acest an
ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor
 O certã preocupare pentru punerea în valoare a  Stimularea spiritului creator al studenþilor
noilor cuceriri ale ºtiinþei ºi a concluziilor desprinse
 De la dezbaterea filosoficã asupra creaþiei lui
din activitatea practicã ºi de laborator
Lucian Blaga, la arta comunicãrii în jurnalismul
 Rigoare ºtiinþificã, ambianþã universitarã în modern
schimbul de idei ºi informaþii

 Viitorii juriºti în confruntare cu problemele
administraþiei publice în statul de drept

 Universalitate în cuprinderea tematicã, spirit
modern în abordarea problemelor
 Timp ºi spaþiu în limbã ºi literaturã

Facultatea de Medicinã Veterinarã
O bogatã informaþie
ºtiinþificã de profil
ºi contribuþii proprii
în cercetare
Prof. univ. dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Aflându-ne în faþa celei de a
11-a Sesiuni ºtiinþifice anuale, se
poate afirma cã aceastã manifestare
a dobândit dreptul de tradiþie, iar
activitatea de cercetare ºtiinþificã
a devenit o componentã intrinsecã
a procesului de învãþãmânt
universitar. Amploarea participãrii
la aceastã activitate  62 de
comunicãri ºtiinþifice susþinute de
profesori universitari de la facultatea noastrã, de cercetãtori de la
Universitatea de ªtiinþe Agricole
ºi de Medicinã Veterinarã Bucureºti,
de la institute centrale veterinare
ºi 9 studenþi care au fost îndrumaþi
de cãtre conf. univ. I. Viºan, conf.
univ. Sofia Coman, ºef. lucrãri
Cristiana Diaconescu, E. Potecea,
A. Bãrþoiu  a fost determinatã nu
numai de interesul pe care-l
prezintã aceastã componentã
organicã a activitãþii didactice, ci
ºi pentru cã în anul universitar
2000-2001 facultatea noastrã a
beneficiat de condiþii mai bune de
cercetare la fiecare disciplinã. De
aceea, comparativ cu anii precedenþi, actuala sesiune ºtiinþificã se
înscrie pe o curbã ascendentã a
numãrului de participanþi atât a
cadrelor didactice, cât ºi a studenþilor, datoritã lãrgirii bazei materiale, prin grija consecventã a
Biroului Executiv al Senatului
Universitãþii Spiru Haret, ceea ce
a permis realizarea unui numãr mai
mare de obiective prevãzute în
tematica de cercetare a facultãþii.

Indiferent de profilul domeniului abordat, realizarea temelor
de cercetare a fost pusã sub semnul
calitãþii, al efortului de a duce în
discuþie cele mai noi date ºtiinþifice
cu privire la domeniile specifice de
activitate, de a prezenta contribuþii
originale, soluþii inedite, apte sã
impulsioneze progresul ºtiinþelor
biologice din domeniul zootehniei
ºi medicinei veterinare.
Am în vedere lucrarea ºtiinþificã Actualitãþi în patogeneza
principalelor pneumopatii infecþioase bacteriene la suine, autori
Benga L., Doina Daneº, Elena
Rotaru, Mihaela Popp, M. Câmpeanu,
D. Cobzariu, S. Bãrãitãreanu, care
sintetizeazã cunoºtinþele actuale
referitoare la posibile scenarii
patogenetice în cazul pasteurelozei,
pleuropneumoniei contagioase ºi
pneumoniei enzootice a porcului,
punând în evidenþã interacþiunile
care se produc din punct de vedere
celular ºi molecular ºi nebãnuitele
lor consecinþe. În acelaºi context,
al noutãþilor ºtiinþifice absolute, se
înscrie comunicarea ºtiinþificã
intitulatã Mecanisme adaptative
induse prin imunizare geneticã a
prof. univ. dr. C. Vior, care reprezintã o realizare recentã ºi revoluþionarã în domeniul vaccinologiei,
prin care a devenit posibilã rezolvarea unora din problemele dificile
ale protecþiei faþã de agenþii patogeni biotici. Autorul subliniazã cã
prin aceastã strategie medicalã au

fost obþinute rãspunsuri imune
anti-tumorale, anti-idiotipice,
precum ºi inhibarea dezvoltãrii
unor mecanisme ale hipersensibilizãrii, imunizarea geneticã, reprezentând o serie de avantaje faþã de
cea cu imunogene clasice, precum
ºi aplicaþii în domeniul bolilor
transmisibile la om.
În comunicarea Programe de
calculator utile în anatomia patologicã, autoarea Eugenia Avram a
susþinut rezultatele obþinute cu
scop didactic ºi de cercetare,
folosind programele de calculator,
comparând structurile normale cu
cele patologice, pledând pentru
utilizarea lor de cãtre studenþi.
Aceastã deschidere cãtre a
cunoaºte, sintetiza ºi îmbogãþi
rezultatele cercetãrii în ultimii 10
ani a fost remarcatã ºi în comunicarea Mielocitoblastoza aviarã, o
boalã a þesutului hematopoetic care
ameninþã efectivele de gãini pentru
reproducþie, autor T. Coman, în
care se observã faptul cã în þara
noastrã incidenþa acestor boli a
crescut o datã cu importul de material biologic, ajungând în unele
unitãþi agricole la 22% din totalul
cazurile de leucozã aviarã.
Orgoliul omului de ºtiinþã de a
construi, care a rãzbãtut din fiecare
comunicare, a conferit lucrãrilor un
caracter practic accentuat, fiecare
participant prezentând nu numai
date ºtiinþifice, tendinþe, evoluþii
ale unor fenomene, ci ºi soluþii

pentru prevenirea ºi combaterea
unor boli, în diagnosticul ºi tratamentul unor afecþiuni, în domeniul
creºterii producþiei sau chiar în
cercetarea fundamentalã.
Astfel, în vederea elaborãrii unui
program de ameliorare a oilor Þigaie
cu cap negru s-a impus cunoaºterea
performanþelor de producþie pentru
stabilirea parametrilor genetici,
precum ºi a criteriilor de selecþie,
au susþinut autorii lucrãrii ºtiinþifice
intitulate Dinamica dezvoltãrii corporale ºi însuºirile producþiei de
lânã la oile Þigaie cu cap negru de
Teleorman - Elena Ghiþã, I. Cureu,
Maria Rebedea. Experienþa s-a desfãºurat pe un efectiv de 70 de miei
din judeþul Teleorman, care au constituit baza de studiu ºi de investigaþie,
constatãrile, observaþiile reprezentând tot atâtea temeiuri în fundamentarea unui eficient program.
În preocuparea de a pune în
evidenþã unele date ºi procedee
ºtiinþifice noi se înscriu ºi comunicãrile Utilizarea laserului de nivel
energetic scãzut în scop analgezic
la câine, autori Traian Leau, Mihai
Alexandru, Florin Leau Acupunctura
în tratamentul discopatiei vertebrale
la cãine, autor Sallay Arpad.
Realizarea dezideratului major
dupã care cercetarea ºtiinþificã nu
reprezintã un scop în sine, ci
rezultatele obþinute se cer a fi valorificate nu numai în cadrul unor
manifestãri de acest gen, în care
confruntarea ideilor, a opiniilor

confirmã îmbogãþind soluþiile ºi
mãsurile propuse, impune uneori
o colaborare cu caracter multidisciplinar, ºtiut fiind faptul cã munca
în echipã este întotdeauna beneficã.
Este ceea ce s-a realizat ºi prin
elaborarea Programului de prevenire ºi combatere a unor boli infecþioase ale porcului, la care au
contribuit cadre didactice de la
Facultatea de Medicinã Veterinarã
a Universitãþi Spiru Haret  Elena
Potecea, V. Teuºdea  SC Romvac
Co S.A., A .Aureliu  S.C. Romsuintest
Periº, I. Iacob  S.C. Romvac Co S.A.,
A.Moldoveanu  S.C. Romvac CO S.A.
De reþinut este faptul cã programul
a fost aplicat într-o fermã de porcine pe un efectiv de 30.000 de
porcine, pe o perioadã de 8 luni,
urmãrindu-se rezultatele.
Implicarea studenþilor în activitatea de cercetare a dobândit un
caracter permanent, creându-se o
structurã adecvatã de participare a
lor la o asemenea muncã  cercurile
ºtiinþifice studenþeºti , studiile,
investigaþiile ºi experimentele
efectuate în acest cadru constituind
o etapã premergãtoare pentru
sesiunea ºtiinþificã. În acest fel,
fluxul de opinii se realizeazã constant pe întregul parcurs al anului,
accesul fiind larg. De altfel, existã
teme care sunt abordate, realizate
în echipã, profesori-studenþi, cazul
comunicãrii ºtiinþifice Incidenþa
mamitelor subclinice într-o fermã
privatã de taurine realizatã de Hencs
Andraº (student), Luiza Bãdic, Elena
Potecea îndrumãtori, precum ºi lucrarea Aspecte privind parazitofauna
la iepuri crescuþi în sistem intensiv,
elaboratã de M. Neicu (student),
Sofia Coman - îndrumãtor.
Prin problematica abordatã,
prin rigoarea ºtiinþificã caracteristicã fiecãrei lucrãri, prin întrebãrile ºi rãspunsurile date, confruntarea realizatã în cadrul sesiunii
reprezintã un moment definitoriu
pentru calitatea activitãþii de
cercetare, pentru modul în care se
integreazã în întregul proces de
învãþãmânt.
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Profesorul Tomio Sato în vizitã la Universitatea Spiru Haret
(Urmare din pag. 1)
Am fi, de asemenea, bucuroºi ca
în cadrul Institutului de cercetare în
domeniul medicinii generale, care va
funcþiona în Campusul nostru
universitar, sã avem mai multe clinici
dotate cu aparaturã japonezã modernã
ºi deservitã de specialiºti japonezi de
marcã. Într-unele din aceste clinici,
am putea dezvolta tehnologia
transplanturilor de organe; aportul
japonez în domeniul specialiºtilor de
înaltã clasã ºi al tehnologiilor de vârf
ar putea face din aceste clinici centre
de mare interes nu numai pentru
România, ci ºi pentru o largã zonã
europeanã. Din aceastã perspectivã,
ne gândim ºi la amenajarea unui
Centru internaþional de conferinþe,
care sã funcþioneze în spaþiul
Campusului universitar. Acest spaþiu
poate avea o funcþionalitate multiplã
ºi, în acest scop, oferim partenerilor
noºtri japonezi posibilitatea de a fi
prezenþi aici.
Oaspetele japonez a dat o înaltã
apreciere realizãrilor obþinute de
Universitatea Spiru Haret, cât ºi
proiectelor sale de anvergurã,
promiþând sã revinã în toamnã,
împreunã cu o echipã compusã
inclusiv din medici foarte cunoscuþi
în Japonia, pentru a deschide noi cãi
de colaborare între universitãþile

japoneze ºi Universitatea Spiru
Haret. Prof. univ. dr. Tomio SATO a
declarat cã, de îndatã ce va începe
construcþia spitalului clinic al
Universitãþii Spiru Haret, specialiºti
japonezi vor veni în sprijinul acestui
obiectiv strategic cu importante
donaþii în echipamente ultramoderne
ºi în medicamente. Dar ºi pânã la
acest debut, cele mai moderne spitale
din Japonia sunt gata sã primeascã
medici români care sã efectueze
specializãri în domenii de vârf.
Universitatea Hosei este una dintre
cele mai mari ºi mai moderne
instituþii de învãþãmânt din Japonia
ºi, în aceastã calitate, ea este dispusã
sã colaboreze cu Universitate Spiru
Haret, în primul rând în domeniul
marketingului ºi comerþului exterior,
tocmai pe baza convingerii pe care
o avem cã Universitatea condusã de
dumneavoastrã nu-ºi propune, prin
marile sale proiecte, nici un scop
financiar, ci are în vedere exclusiv
dezvoltarea creativitãþii în România.
ªi noi împãrtãºim din plin asemenea
înalte idealuri  a þinut sã precizeze
prof. univ. dr. Tomio SATO. În
aceeaºi ordine de idei, oaspetele
japonez a pledat pentru iniþierea unui
Centru cultural japonez, organizat de
Universitatea Spiru Haret, obiectiv
care ar obþine sprijinul multor
instituþii japoneze de profil. Acest

punct de vedere a întrunit adeziunea
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA.
Oaspetele japonez ºi-a exprimat,
de asemenea, dorinþa ca, în anul
viitor, când va fi aniversat centenarul
relaþiilor diplomatice dintre România
ºi Japonia, sã se organizeze mai
multe manifestãri, sub egida sau cu
participarea Universitãþii Spiru
Haret ºi a celor japoneze care,
într-o strânsã ºi durabilã colaborare,
sã evidenþieze legãturile profunde,
multilaterale dintre cele douã þãri.
La încheierea acestor convorbiri
prieteneºti, prof. univ. dr. Aurelian
BONDREA a oferit înaltului oaspete
japonez un dejun la Casa Oamenilor
de ªtiinþã. Invitaþia a fost acceptatã
cu plãcere. Înaintea plecãrii,
prof. univ. dr. Tomio SATO a acordat
un scurt interviu postului de
televiziune al Fundaþiei România de
Mâine, prilej cu care ºi-a exprimat
admiraþia pentru trei aspecte ale
României: peisajul ei natural
încântãtor, oamenii ei foarte generoºi
ºi ospitalieri, istoria ei eroicã.
Aprecieri elogioase au fost
formulate ºi pe seama învãþãmântului superior particular din România,
pe care prof. univ. dr. Tomio SATO
îl gãseºte liber ºi plin de iniþiative
creatoare.

Mihai IORDÃNESCU

Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi a studenþilor

Facultatea de Sociologie-Psihologie

ªtiinþa contemporanã este frecvent
comparatã cu o autenticã putere. O
putere, însã, care penetreazã toate
sferele activitãþii umane ºi determinã,
într-o manierã tot mai autoritarã,
ritmurile ºi sensurile dezvoltãrii unei
societãþi. Este explicabil, atunci,
interesul deosebit acordat creaþiei
ºtiinþifice, care beneficiazã de alocarea
unor resurse financiare considerabile,
precum ºi de condiþii, cândva de
neimaginat. ªi cum totul în aceastã
lume a contrastelor ºi a imprevizibilului se cuantificã, se cântãreºte sau se
evalueazã, tot aºa ºi în orizontul ºtiinþei
se iau în calcul succesele ºi insuccesele
ºi se stabilesc ierarhii.
Sociologia, psihologia ºi alte
discipline socio-umane nu se situeazã
în vârful ierarhiei, fiind chiar eclipsate
de performanþele obþinute în alte
domenii de cercetare ºtiinþificã. Ar fi
eronat, desigur, sã se considere cã în
ce le priveºte avansurile sunt modeste
sau chiar minore. Performanþele nu
lipsesc, dar ele nu au spectaculozitatea
oferitã de circulaþia navetelor spaþiale,
de clonare, de identificarea ºi
descrierea genomului uman sau de
teleportare, este adevãrat, realizatã
deocamdatã numai experimental. ªi
totuºi, cei care au o percepþie corectã
asupra evoluþiei ºtiinþelor umanistsociale, nu pot sã nu accepte marile
lor progrese. Este suficient sã relevãm
ce impact devastator asupra gândirii
ºi comportamentului uman îl va avea
generalizarea învãþãrii  acum în faza
experimentalã în SUA  a teoriei
creaþioniste într-o nouã interpretare,
potrivit cãreia fiinþa umanã poate fi ºi
rezultatul unei creaþii inteligente,
evident extraterestre, care este
Dumnezeu sau un alt (alþi) designer(i)
superinteligent(i). Atunci, în acel
cândva foarte apropiat, fiindcã viitorul
se apropie mult mai repede de prezent
acum, eterna ºi neliniºtitoarea
interogaþie Ce suntem? poate îºi va
gãsi un rãspuns. Poate îºi vor gãsi
rãspuns ºi alte întrebãri, la care

sociologia ºi psihologia sunt chemate
sã-ºi aducã propria lor contribuþie.
La provocãrile vieþii ºi evoluþiei
umanitãþii, ºtiinþele sociale au menirea
sã-ºi amplifice eforturile ºi sã-ºi
rafineze întregul arsenal teoretic,
metodologic ºi aplicativ. Învãþarea nu
mai poate ºi nici nu mai este disociatã
de cercetare, din contrã, cel puþin în
ultimele decenii, se conjugã, alcãtuind
o unitate indispensabilã oricãreia
dintre aceste discipline. Este ºi motivul
esenþial pentru care, în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, al Facultãþii
de Sociologie-Psihologie, actul
instructiv educaþional este corelat,
susþinut ºi îmbogãþit în conþinut prin

importanþã considerabilã faptul cã în
totalitatea lor, profesorii ºi conferenþiarii, precum ºi o bunã parte a lectorilor provin sau sunt încã integraþi în
sistemul academic al cercetãrii ºtiinþifice, deþinând funcþii ºi responsabilitãþi
în cadrul acestora (directori, ºefi de
compartimente, membri în consilii
ºtiinþifice etc.) ºi având o bogatã
activitate de cercetare. ªi nu este
singura oportunitate de care dispune
Facultatea de Sociologie-Psihologie.
Peste 50% din cadrele didactice
sunt doctori în ºtiinþe sau doctoranzi,
iar alþii au urmat sau urmeazã masteratul, precum ºi cursuri de specializare în
Germania, Franþa, Australia etc.

Din aceastã prezentare sumarã a
dimensiunii activitãþii de cercetare ºtiinþificã nu pot sã nu fie mãcar menþionate
cercurile ºtiinþifice studenþeºti,
angrenarea unor studenþi la elaborarea
unor crestomaþii de texte din literatura
sociologicã ºi psihologicã româneascã
ºi universalã, cercetãrile de teren sub
îndrumarea unor cadre didactice etc.
Se ºtie, ºi practica o dovedeºte, cã dacã
investigaþiile ºtiinþifice nu sunt dublate de
valorificarea rezultatelor cercetãrii,
eficienþa lor se diminueazã considerabil.
Or, acest aspect îl avem în vedere
permanent ºi urmãrim sã-l extindem.
Potenþialul intelectual remarcabil al
Facultãþii (cadre didactice ºi studenþi)

Obiectivul nostru:
stimularea spiritului
creator al studenþilor
Conf.univ.dr. Florian TÃNÃSESCU
dezvoltarea unor forme ºi manifestãri
concrete de cercetare ºtiinþificã.
Programele de învãþãmânt reflectã
preocuparea pentru crearea condiþiilor
reclamate de activitatea ºtiinþificã, prin
includerea în procesul instructiv a
activitãþilor specifice desfãºurate la
laboratoarele de psihologie experimentalã, psihodiagnostic ºi informaticã, a practicii de specialitate a
studenþilor, a cercetãrilor concrete de
teren etc. Se exerseazã, astfel, un tip
de învãþare modern ºi performant, legat
nemijlocit de forme cât mai variate ºi
complexe aplicative, susþinut de un
potenþial ºtiinþific semnificativ de care
dispune Facultatea. În acest sens, are

Institutul de Sociologie ºi Opinie
Publicã (ISOP) al Fundaþiei este cadrul
organizaþional ºtiinþific sub patronajul
cãruia se desfãºoarã periodic sondaje
de opinie la nivel naþional, operatorii
fiind numai studenþi ai Facultãþii
noastre. În activitãþi curente de
cercetare au fost sau sunt implicaþi
numeroºi studenþi în colective de
cercetare ale Institutului de Sociologie,
Institutului de Psihologie, Institutului
Naþional pentru Studiul Totalitarismului  toate instituþii prestigioase ale
Academiei Române , participând
efectiv la elaborarea unor lucrãri
fundamentale cum este, între altele, ºi
Enciclopedia sociologilor români.

îngãduie sã aspirãm cã vom valorifica mai
bine rezultatele cercetãrilor individuale sau
de grup ºi în alte forme decât cele de pânã
acum (sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ºi
volume tipãrite conþinând lucrãrile
acestora). Evident, nu se are în obiectiv
estomparea organizãrii unor asemenea
manifestãri ºtiinþifice, din contrã, însã
integrate într-un mai generos ansamblu
comunicaþional, în sensul utilizãrii mai
eficiente a publicaþiilor Fundaþiei ºi ale
Facultãþii (Opinia naþionalã, Analele
Universitãþii Spiru Haret  Seria
Sociologie-Psihologie), precum ºi a altora
din afara Universitãþii.
Ultima, în succesiunea sesiunilor
ºtiinþifice ale cadrelor didactice ºi

studenþilor de la Facultatea de
Sociologie-Psihologie, manifestarea
din 28 aprilie a.c. reconfirmã interesul
pentru o astfel de activitate ºtiinþificã ºi
deopotrivã, fãrã nici un fel de exagerare,
relevanþa unora dintre contribuþiile
studenþilor. În cele trei secþii ale Sesiunii
(douã de sociologie ºi una de psihologie), la care au fost prezentate 57 de
comunicãri, s-au demonstrat predispoziþii ºi abilitãþi pentru aspecte de
naturã teoreticã din sociologie,
psihologie, antropologie, managementul educaþional etc., disponibilitãþi
pentru cercetarea concretã ºi resurse
considerabile pentru interpretare. De la
valorizarea tradiþiilor sociologiei ºi
psihologiei româneºti ºi recuperarea
sociologiei reprimate în epoca
comunistã, la înregistrarea unor zone
ale realitãþilor socio-politice, economice, educaþionale etc. actuale, de la
studii de caz la prelucrarea datelor unor
sondaje de opinie, de la aprecieri ºi
analize ale unor atitudini, comportamente ºi manifestãri psiho-sociale
la proiecþia unor strategii sectoriale
de înregistrare a unor fenomene ºi
procese psihice ºi sociale comunicãrile
acoperã un spaþiu generos de cercetare,
reliefând remarcabilul potenþial
intelectual al Facultãþii de SociologiePsihologie, care poate ºi trebuie sã-ºi
punã mai pregnant în valoare calitãþile
ºi forþa creativã.
Sesiunea, al cãrui program
complet este el însuºi un indicator de
calitate dã o nouã ºi elocventã dimensiune a cercetãrii ºtiinþifice care se
desfãºoarã în cadrul Facultãþii,
cercetare integratã în structurile de
cercetare ale Fundaþiei România de
Mâine. Redimensionând ºi revigorând
permanent cercetarea ºtiinþificã, ca
parte inseparabilã a procesului
instructiv-educaþional, asigurãm nu
numai oportunitãþi adecvate creºterii
sale calitative, ci ºi o ºansã suplimentarã generaþiilor actuale de studenþi de
a deveni ei înºiºi agenþi ai cercetãrii
ºtiinþifice româneºti.
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Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Unitatea
învãþãmânt - cercetare
Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA
Decanul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã
În ultimii patru ani, la Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalisticã s-au
desfãºurat tot atâtea sesiuni
ºtiinþifice anuale ale cadrelor
didactice. Dacã la sesiunile
anterioare au fost înscrise în program
ºi unele comunicãri ale studenþilor,
actuala sesiune a constituit, într-un
anumit fel, o premierã în sensul cã a
fost precedatã de o sesiune de
comunicãri ºtiinþifice a studenþilor
facultãþii noastre, care a fost impusã
de necesitatea de a valorifica
îndeosebi activitatea desfãºuratã dea lungul anului în cadrul celor trei
cercuri ºtiinþifice studenþeºti: cercul
de Metafizicã ºi Istoria filosofiei, cel
de Epistemologie ºi Logicã ºi cel de
Jurnalism. Pe viitor, ºi cercurile
ºtiinþifice studenþeºti vor avea
sesiunea lor anualã. Trebuie
menþionat ºi faptul cã, pe parcursul
anilor, facultatea noastrã a mai
organizat ºi unele reuniuni
comemorative, aºa cum a fost ºi cea
din anul 2000, intitulatã Mircea
Florian  40 de ani de la stingerea
sa din viaþã.
Regularitatea
sesiunilor
ºtiinþifice ale cadrelor didactice ale
facultãþii noastre denotã faptul cã
aici, ca, de altfel, ºi la celelalte
facultãþi ale Universitãþii Spiru
Haret, învãþãmântul este strâns legat
de cercetare. Sesiunile ºtiinþifice nu
constituie decât una din formele
importante de valorificare a muncii
de cercetare care se desfãºoarã
potrivit unor planuri anuale ale
catedrelor, o altã formã de
valorificare constituind-o publicarea
de lucrãri (fie cursuri, fie alte lucrãri
de sintezã) în Editura Fundaþiei
România de Mâine, unde, pânã
acum, au apãrut cursuri care acoperã
toate disciplinele de învãþãmânt din
anul I ºi cea mai mare parte din
disciplinele de la ceilalþi ani.
Pentru facultatea noastrã,
binomul învãþãmânt-cercetare este
absolut necesar, pentru cã nici
învãþãmântul filosofic, nici cel
jurnalistic nu sunt posibile fãrã
cercetare. Învãþãmântul filosofic
presupune, prin excelenþã, nu numai
o cunoaºtere a diferitelor orientãri

filosofice, ci ºi o regândire a acestora
în vederea formãrii propriului orizont
filosofic, pentru cã nu existã o
filosofie ne varietur, valabilã oricând
ºi oriunde, iar învãþãmântul jurnalistic
trebuie, la rândul sãu, sã beneficieze
de achiziþiile teoretice în domeniu ºi
de dezvoltarea acestora, pentru cã nici
practica jurnalisticã nu se poate
dispensa de gândire, prezentã pânã ºi
în selectarea informaþiilor nude ºi în
ponderea unora în raport cu altele.
Aºadar, filosofia ºi jurnalistica se
conexeazã, înainte de toate, prin
însãºi gândirea înnoitoare presupusã
ºi de una ºi de cealaltã.
Pentru studenþi, antrenarea lor în
cercetarea ºtiinþificã este beneficã
întrucât contribuie la formarea unor
deprinderi de muncã necesare atât în
vederea elaborãrii lucrãrilor de
diplomã, cât ºi mai departe, în
exercitarea viitoarei lor profesiuni,
deprinderi cum ar fi documentarea
aprofundatã în legãturã cu o temã sau
alta, susþinerea cu argumente puternice
a unui anumit punct de vedere,
exprimarea clarã ºi limpede etc.
Recenta sesiune ºtiinþificã anualã
a cadrelor didactice de la Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalisticã a cuprins
o secþiune generalã, intitulatã Lucian
Blaga  40 de ani de la trecerea în
eternitate, ºi trei secþiuni pe domenii
de specialitate, ºi anume: Ontologie
ºi Istoria filosofiei, Logicã ºi
Epistemologie, Jurnalisticã ºi
ºtiinþele comunicãrii. Dupã cum
rezultã ºi din titlurile secþiunilor,
sesiunea a valorificat un important
sistem filosofic românesc, cel blagian
ºi unele contribuþii româneºti sau
strãine în diferite ramuri ale filosofiei
ºi a dezbãtut variate aspecte ale
sistemului mass-media.
Secþiunea generalã consacratã
lui Blaga a învederat, încã o datã,
afinitatea dintre filosofie ºi
jurnalism, concretizatã la Blaga, ca
ºi la alþi filosofi ºi publiciºti români,
în faptul cã filosofia se apropie de
realitate ºi prin intermediul
publicisticii, iar publicistica poate fi
ºi una de idei, inclusiv de idei
filosofice. În consecinþã, pe lângã
comunicãrile despre diferitele

dimensiuni ideatice ºi tematice ale
filosofiei lui Blaga, cum ar fi
raþionalismul (Gh. Al. Cazan),
filosofia istoriei (I. Roºca),
epistemologie (A. Dobre), problema
valorii (M. Aiftincã), filosofia
religiei (M. Vasile), raportul dintre
filosofie ºi metafizicã (C. Petru) a
existat ºi o comunicare despre
primul deceniu al publicisticii lui
Blaga (V. Râpeanu), deceniu pus de
filosof sub semnul încercãri
filosofice sau prefigurãri ale
concepþiei sistematice de mai
târziu, precum ºi o comunicare
despre interferenþa dintre poezie ºi
filosofie, intitulatã Pãgânism ºi
creºtinism în gândirea artisticã a lui
Lucian Blaga (Sultana Craia). În
general, comunicãrile despre
filosofia lui Blaga au relevat
polivalenþa acesteia, aportul major
al gânditorului român la evoluþia
unor ramuri ale filosofiei
(epistemologia, antropologia,
axiologia ºi filosofia culturii,
filosofia istoriei), precum ºi
interferenþa dintre diferitele laturi ale
sistemului filosofic blagian: dintre
ontologie ºi epistemologie, dintre
epistemologie ºi filosofia culturii,
dintre filosofia culturii ºi filosofia
istoriei etc.
Secþiunea de Ontologie ºi Istoria
filosofiei a reunit comunicãri privind
ontologia umanului (I. Tudosescu),
libertatea umanã (I. Roºca), filosofia
miturilor ºi a simbolurilor (I.
Ivanciu), concepþia lui T. Vianu
despre ireductibilitatea valorilor (N.
Mardari) ºi filosofia istoriei în
neohegelianismul italian (S.Bãlan).
Cât priveºte secþiunea de Logicã
ºi Epistemologie, aceasta a cuprins
comunicãri cu caracter aplicativ,
care au fost susþinute nu numai de
cadre didactice ale facultãþii noastre
(C. Popa, A. Dobre, A. Cazacu, G.
Iliescu), ci ºi de unii invitaþi de la
Universitatea Politehnicã, Bucureºti,
ºi Institutul de Filosofie.
Apreciem cã recenta sesiune
ºtiinþificã anualã a Facultãþii de
Filosofie ºi Jurnalisticã a constituit
o reuºitã atât prin comunicãrile
susþinute, cât ºi prin dezbateri, prin
întrebãri ºi rãspunsuri, prin
schimburile de idei, care au însemnat
tot atâtea premise pentru viitoare
problematizãri ºi elaborãri teoretice

O premierã, dar nu numai atât
Conf.univ.dr. Sultana CRAIA
Prima sesiune de comunicãri
ºtiinþifice a studenþilor din
Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã a reunit, în prima parte,
mai mulþi participanþi decât era de
aºteptat. Pe parcurs s-a produs o
selecþie spontanã, astfel încât în a
doua parte a lucrãrilor s-au prezentat
cele mai interesante comunicãri în
faþa celor mai interesaþi ºi mai dotaþi
dintre studenþi. Deºi tinerii, formaþi
în climatul unui veritabil
bombardament al mass-media, sunt
puþin dispuºi sã asculte mesaje orale
foarte lungi, faptul cã aceastã primã
sesiune a reþinut o parte dintre
studenþi pânã la orele dupã-amiezei,
fãrã ca nimic sã-i oblige, aratã cã
existã o elitã, ca în fiecare facultate.
Sesiunea a avut meritul de a le crea

o situaþie comunicaþionalã deosebitã
de aceea de la seminarii ºi examene.
Studenþii care au prezentat
comunicãri ºtiinþifice au avut ocazia
unui exerciþiu de afirmare în public,
autoverificându-ºi aptitudini ºi
competenþe. Pe de altã parte, ei s-au
fãcut remarcaþi, altfel decât la
seminarii, de cãtre cadrele didactice,
inclusiv de cãtre cele cãrora încã nu
le-au fost studenþi. Profesorii au
putut constata astfel care dintre
viitorii lor studenþi meritã o atenþie
specialã, iar pe de altã parte studenþii
s-au putut descoperi unii pe alþii,
identificându-i pe cei cu care ar
putea avea afinitãþi ºi direcþii
comune de interes ºi care nefiindule colegi de grupã nu le erau
apropiaþi. Ei pot astfel sã se cunoascã

mai bine ºi eventual sã formeze
grupuri de comunicare intelectualã.
Sesiunea a avut ºi alt merit: acela de
a integra de Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã într-o practicã mult
cultivatã în universitãþile moderne:
încurajarea activitãþii de cercetare ºi
a dialogului dintre studenþi  ca ºi
între studenþi ºi profesori  în
legãturã cu fenomene din cadrul
fiecãrei discipline. S-a materializat
astfel rezultatul activitãþii cercurilor
studenþeºti, deºi unii participanþi au
venit ºi din afara acestora. Important
a fost faptul cã, mai ales în a doua
parte, sesiunea nu a avut un caracter
formal, cã unele comunicãri au
incitat la dialog ºi cã ea a atras atenþia
asupra unor tineri remarcabili, ce
îndreptãþesc speranþa cã ei vor
deveni profesioniºti recunoscuþi
(Adrian Leonte, Alina Buric, Silviu
ªerban, Alexandra Teodora Popa,

Eduard Sãvulescu, Mirela Cioantã,
Dragoº Olaru, Nicoleta Mãrgineanu
 anul I ºi II, Irina Haideþ ºi Traian
Stoleru, anul III. Participarea cu
comunicãri a absolventelor Nicoleta
Mãrgineanu ºi Mirela Vlad indicã
faptul cã unii foºti studenþi menþin
legãtura cu instituþia în care s-au
format ºi cu profesorii care i-au
îndrumat, ceea ce înseamnã cã nu au
resimþit ca formalã ºi constrângãtoare
formaþia pe care au primit-o. De
altfel, demersul de stimulare a
creativitãþii ºi implicãrii studenþilor
cuprinde activitãþi concertate. Cele
patru emisiuni din seria De vorbã cu
viitorii jurnaliºti (moderator

Cristina Boanþã), realizate în
colaborare cu televiziunea Fundaþiei
România de Mâine, având ca subiect
probleme legate de statutul ºi cariera
ziaristului, precum ºi emisiuneapilot Atelier studenþesc reprezintã
un început. Ele au antrenat studenþii,
oferindu-le posibilitatea afirmãrii ºi
prin audio-vizual. În aceastã privinþã
Universitatea Spiru Haret se
evidenþiazã valoric. Tinerii s-au
putut familiariza cu munca de studio
ºi s-au putut exprima liber în
emisiuni realizate cu, de ºi despre
ei, iar programul astfel iniþiat este în
curs de derulare, dovedindu-se
stimulativ.

Valoarea
instructiv-educativã
a marilor modele
ale presei româneºti
Conf.univ.dr. Valeriu RÂPEANU
Cele douã zile în care s-au
desfãºurat, mai întâi sesiunea
cercurilor studenþeºti ºi, apoi,
sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor
didactice de la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalisticã au pus în
evidenþã seriozitatea cu care atât cei
care învaþã, cât ºi cei de la care învaþã
privesc aceastã componentã a vieþii
noastre universitare. Pentru cã
cercetarea ºtiinþificã nu reprezintã o
dimensiune aparte în procesul de
învãþãmânt, ci îi potenþeazã
structurile, îi adânceºte aspecte pe
care, fatal, orele de curs ºi de seminar
nu le poate cuprinde. E o activitatea
ºtiinþificã axatã pe douã direcþii
esenþiale, una a contactului
nemijlocit cu viaþa ºi cu mass-media
care o reflectã ºi alta cu acei maeºtri
ai scrisului jurnalistic românesc, în
special din secolul XX, a cãror
studiere reprezintã ºi astãzi subiecte
de meditaþie ºi modele ale scrisului.
Activitate care nu rãmâne doar
în limitele orelor de seminar, a
lucrãrilor ºi referatelor necesare
susþinerii colocviilor ºi examenelor,
ci aprofundeazã ºi lãrgeºte orizontul
viitorului jurnalist. Curiozitatea lui se
formeazã cunoscând deopotrivã viaþa
înconjurãtoare ca ºi modul în care
aceasta e reflectatã de mediile de
informare. Ochiul proaspãt, care
priveºte cu o anume inocenþã, dar ºi
cu o imparþialitate ce nu este erodatã
de nici un angajament, observã,
bineînþeles mai repede ºi mai acut,
distorsiunile, incongruenþele,
trecerile de la o extremã la alta,
jumãtãþile de mãsurã etc. Un cerc
ºtiinþific urmãreºte  ºi acest fapt a
fost evident în comunicãrile
prezentate, reprezentând, bineînþeles,
o selecþie din mai multe posibile 
tocmai aceastã necontenitã ancorare
a studentului în realitatea
înconjurãtoare. ªi în acelaºi timp,
dezvoltarea unui spirit critic ascuþit
pãtrunde dincolo de aparenþe, de faþa
vãzutã ºi nu o datã poleitã sau
machiatã de vorbele care se revarsã
generos ºi în flux continuu asupra
noastrã. Menirea unui cerc ºtiinþific,
a acelor ateliere studenþeºti ale
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã,
prezente ºi în programele Televiziunii
Fundaþiei România de Mâine, nu este
desigur cercetarea abstractã, redusã

la repetarea ºi justificarea formulelor
aflate în manuale, ci realizarea
impactului cu viaþa anonimã,
pãtrunderea în meandrele unei
realitãþi ale cãrei esenþe sunt prea
adesea învãluite de stratul dens al
aparenþei vorbelor.
Presa vãzutã nu ca o entitate
abstractã, ci încadratã structurilor
diverse, contradictorii, fluctuante ale
societãþii româneºti de astãzi a fãcut
obiectul comunicãrilor sesiunii
ºtiinþifice anuale a cadrelor didactice
ale Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalisticã. Fie cã s-a oprit asupra
sistemului mass-media din
România, legat de formaþia ziariºtilor ºi mediilor profesionale din care
aceºtia provin, fie cã au realizat o
analizã aprofundatã a problemei care
frãmântã astãzi opinia publicã
româneascã ºi anume violenþa pe
micul ecran, fie cã s-a oprit asupra
unei dimensiuni uitate, aceea a
presei pentru cei mici lãsaþi în faþa
micilor ecrane  comunicãrile au
suscitat dezbateri ºi confruntãri
însemnate.
Una din trãsãturile care definesc
învãþãmântul jurnalistic la Universitatea
Spiru Haret este prezenþa continuã a
marilor modele ale presei româneºti. Ca
ºi prima dimensiune, cea legatã de viaþa
înconjurãtoare, nici aceastã dimensiune
legatã de evoluþia presei româneºti nu
este privitã dintr-o perspectivã
abstractã. Am zice, în cazul din urmã,
dintr-o perspectivã arheologicã.
Dimpotrivã, se urmãreºte caracterul
peren, valoarea de model, prezenþa
nemijlocitã în dezbaterea actualã,
expresivã care trece dincolo de
moment. Tocmai de aceea lucrãrile
studenþeºti despre Tudor TeodorescuBraniºte ºi N. Carandino, ca ºi
includerea în sesiunea cadrelor
didactice a unei comunicãri dedicatã
publicisticii lui Lucian Blaga din anii
1920-1930, au venit sã defineascã
preocupãrile pentru punerea în valoare
a unor dimensiuni uitate  cu
bunãºtiinþã  ale presei româneºti.
Cele douã zile de comunicãri
ale studenþilor ºi ale cadrelor didactice
au pus în luminã un fapt evident:
cercetarea ºtiinþificã reprezintã o
realitate a învãþãmântului la Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalisticã a
Universitãþii Spiru Haret.
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Sesiuni ºtiinþifice ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor

La izvoarele corelaþiei
performante

Cea mai fertilã dintre ideile tutelare,
sub autoritatea cãrora ºi-a desfãºurat
lucrãrile recenta sesiune anualã a
cadrelor didactice de la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalisticã, îmi pare a fi o
anume îngemãnare ºi succesiune
creatoare atribuite demersurilor celor
douã domenii de specialitate. Este ºi
aceasta o probã grãitoare în sprijinul
concluziei cã structura facultãþilor din
Universitatea Spiru Haret funcþioneazã
în baza unei analize aprofundate, retrospective ºi prospective, cu privire la
evoluþia disciplinelor universitare, la
solicitarea ºi impactul lor social, la
exigenþele lor specifice ºi la cãile optime
de a veni în întâmpinarea acestor
exigenþe. ªi cea mai importantã dintre
aceste cãi este tocmai ideea enunþatã în
deschiderea secþiunii generale a
amintitei sesiuni ºtiinþifice. S-a rostit
acolo o concepþie metodologicã fertilã,
aceea a sintezei organice dintre
filosofie, ca sistem metodic, coerent de
gândire, ºi jurnalism, ca formã de
anticipaþie. Ceea ce se traduce prin
necesitatea ca cercetarea ºtiinþificã
universitarã sã aibã o anume succesiune
creatoare în timp, ca studiile ºi lucrãrile
de ansamblu, cele mai substanþiale ºi
mai cuprinzãtoare, sã debuteze, adicã
sã fie pregãtite, preliminate prin
intervenþii revuistice esenþializate ºi cu

aderenþã la un public cât mai larg. De
aici, de la acest nivel publicistic incipient, dar substanþial, de la acest pionierat
minor numai în aparenþã începe destinul
de largã înþelegere, apreciere ºi
adeziune socialã al unei veritabile opere filosofice sau de oricare altã naturã.
Poarta de înþelegere ºi geneza însãºi a
marilor proiecte culturale, estetice,
etico-morale, dar ºi economice sau chiar
politice, aici se regãsesc, în intervenþiile
revuistice de substanþã, în acel roi de
diamante din vâltoarea cãruia putem
întrezãri imaginea virtualã a lumii.
Fireºte, pentru a face posibilã o
asemenea performanþã, publicistica se
cere a fi riguros supusã gândirii analitice
ºi sintetice, ea nu se mai poate reduce
la derizoriul senzaþional, ci trebuie sã
interogheze prin chiar nevoia de
interogaþie pe care o cultivã. Iar prin
sincretismul ºi capacitatea ei de sintezã,
prin ideile sale adesea genuine, dar de
o mare putere germinativã ºi
comportând, tocmai de aceea, o mai
largã sferã de interpretare, cu sugestii
ce pot fi preluate din mers ºi dezvoltate
de sine stãtãtor, o asemenea publicisticã
vine direct în întâmpinarea, în
pregãtirea marilor lucrãri de referinþã.
Dupã cum se vede, regãsim aici un
întreg program de formare a viitorilor
jurnaliºti, dar ºi a cercetãtorilor de

diferite profiluri ºtiinþifice, chemaþi în
egalã mãsurã sã dea curs ideilor trãite
integral la o mare intensitate, dar ºi
spiritului critic ºi sintezei necesare
oricãrui demers intelectual.
De altminteri, tocmai asemenea
învãþãminte se desprind din creaþia
marilor clasici ai culturii române, care
au desfãºurat ºi o bogatã activitate
publicisticã, asociatã de fiecare datã unei
ample dezbateri de idei. Este ºi cazul lui
Lucian Blaga cãruia i-a fost consacratã
secþiunea generalã a sesiunii ºtiinþifice
amintite, secþiune având drept generic
Lucian Blaga  40 de ani de la
trecerea în eternitate. Comunicãrile
profesorilor, ca ºi dezbaterile substanþiale
ce le-au urmat au confirmat, o datã mai
mult, potenþialul de creaþie al cadrelor
didactice de la Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã. Fiecare dintre comunicãri
poate fi tipãritã într-o revistã de
specialitate ºi, din perspectiva în care au
fost elaborate, fiecare poate nãzui cãtre
o sintezã de mai mare amploare.
De unde ºi sentimentul pe care
l-am dobândit, participând la amintita
sesiune de comunicãri, cã am poposit
la izvorul limpede ºi înviorãtor al
corelaþiei performante.

Mihai IORDÃNESCU

Studentul în ipostaza
de veritabil cercetãtor
Dovedind încã o datã cã la
Universitatea Spiru Haret cercetarea
ºtiinþificã a devenit practic ceea ce
înseamnã o permanentã provocare, o
activitate fãrã frontiere, dacã se poate
spune aºa, cã aici convertirea tradiþiei
într-un fapt contemporan capãtã de la
un an la altul o nouã confirmare,
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice a
studenþilor de la Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã a reprezentat un debut
într-o largã ºi ineditã accepþie.
Beneficiind de o astfel de prefaþã,
prin comunicãrile susþinute, prin
incitantele întebãri pe care autorii lor
ºi le puneau ºi le primeau, în acelaºi
timp, prin opiniile exprimate tranºant
în legãturã cu o temã sau alta, graniþele
unei dezbateri de seminar au putut fi
mai uºor depãºite.
Intuind parcã din start asemenea
exigenþe, studenta Ramona Pârvu, în
comunicarea Teoria comunicãrii ºi
argumentarea a structurat conþinutul
într-o manierã de-a dreptul percutantã,
încercând sã rãspundã la propriile
întrebãri: ce urmãreºte lucrarea? De a
convinge apelând la mai multe formeargumentare, manipulare, seducþie ºi
demonstraþie, prin comunicare
persuasivã, prin arta vorbirii elegante;
strategii argumentative; discursul
argumentativ publicitar ca sfidare a
logicii clasice ºi naturale; principiile
non-controlului, jocurile de cuvinte,
tautologie, însoþindu-ºi fiecare
rãspuns cu sugestive exemple culese
din viaþa cotidianã.
Completând parcã registrul tematic
al acestei comunicãri, studenta Irina
Haideþ a demonstrat cã existã ºi o
comunicare religioasã, argumentând
cum se realizeazã raportul omdivinitate, pornind de la convingerile
lui Mircea Eliade: Este greu sã ne
iamginãm cum ar putea funcþiona
spiritul uman fãrã a avea convingerea
cã ceva ireductibil real existã în lume;
ºi este cu neputinþã sã ne închipuim
cum ar putea sã aparã conºtiinþa fãrã a
conferi o semnificaþie impulsurilor ºi
experienþelor omului. Conºtiinþa unei
lumi reale ºi semnificative este strâns
legatã de descoperirea sacrului.

Ceea ce a conferit valoare ºi interes
comunicãrilor ºtiinþifice ale studenþilor
provine, evident, din diversificarea
cercetãrii pe teren, din coroborarea
datelor, informaþiilor desprinse din
investigaþiile de arhivã ºi bibliotecã cu
observaþia fãcutã pe viu, cum se spune.
Este ºi cercetarea realizatã ºi
prezentatã în cadrul sesiunii
Mediatizarea campaniei electorale în
presa scrisã cotidianã, efectuatã de
o grupã alcãtuitã de ºapte studenþi din
anul I (Bogdan Oprea, Claudia
Neagu, Luciana Rada, Nicolae
Rãducu, Eduard Sãvulescu, Irina
Toader, Gabriela Vrânceanu), care
s-a ocupat în perioada 12 octombrie
2000  24 noiembrie 2000 de
monitorizarea principalelor cotidiene
naþionale, urmãrind respectarea
identitãþii  ziare partizane, cel al
impactului  ziare cu tiraje mari ºi cel
al evoluþiei mediatice  ziare care
existã pe piaþã din 1990 ºi care încearcã
sã se adapteze cerinþelor pieþei de
profil. A rezultat cã, observând modul
în care ziariºtii prezintã evenimentele
legate de campanie, cum sunt abordate
principalele teme ale campaniei
electorale  sãrãcia, corupþia, reforma
economicã, asistenþa socialã, ºomajul,
emigraþia tinerilor  unde începe
manipularea opiniei publice ºi unde se
terminã, cã în ultimii 11 ani au apãrut
mutaþii majore în comunicarea
politicã, cea mai importantã fiind
creºterea spectaculoasã a influenþei
televiziunii asupra comportamentelor
cetãþenilor, politice ºi nu numai.
Trecând de la constatarea ºi
semnalarea unor tendinþe ºi fenomene,
comunicãrile ºtiinþifice prezentate au
încercat sã formuleze ºi unele puncte
de vedere proprii, sã formuleze
propuneri. Acest efort a strãbãtut ºi
comunicãrile Aptitudini ºi calitãþi
psiho-morale ºi deontologice ale
jurnalistului de investigare, susþinutã
de Alina Buric, care propune chiar un
Decalog deontologic, sau cea intitulatã
Comunicarea electronicã  patul lui
Procust al personalitãþii, prezentatã
de studentul Silviu ªerban, care trage
un semnal de alarmã privind pericolul

electronizãrii vieþii sociale  o
depersonalizare rapidã, nemiloasã,
scãderea potenþialului de creativitate.
De ce pare aristotelismul atât de
perfect ºi bine conturat  se întreba de
loc retoric studentul Traian Stoleru
în comunicarea Problema intelectului
la Aristotel, încercând ºi el nu doar
sã critice viziuni subiective, ci ºi sã
construiascã un rãspuns plauzibil
privind perfecþiunea ansamblului,
sistemului filosofic, care, analizat în
detaliu, nu este perfect.
Apreciind valoarea unor asemenea
accente, cu precãdere a cercetãrilor de
teren, conf. univ. Valeriu Râpeanu a
propus ca aria de realizare a unor
anchete similare sã se extindã ºi asupra
presei locale, radioului ºi televiziunii
locale, urmãrindu-se impactul acestora
asupra campaniilor electorale, spaþiul
rezervat alegerilor parlamentare ºi
prezidenþiale fiind, de regulã, mai mic
decât cel afectat alegerilor locale. În
Apus, la aceste alegeri se voteazã
bunul gospodar, dar la cele
parlamentare ºi prezidenþiale intervine
mistica personalitãþii.
Din dezbaterile sesiunii a reieºit
nevoia extinderii ariei bibliografice de
la cursuri ºi seminarii, accentuarea
cercetãrii interdisciplinare, între studenþi
de la filosofie ºi cei de la jurnalisticã,
ceea ce va conferi dialogului
dimensiunile specifice confruntãrii de
idei, precum ºi consistenþa necesarã. Iar
cele douã serii ale Analelor Universitãþii
Spiru Haret  Seria Studii de Filosofie
ºi Seria Jurnalisticã  emblematice
pentru activitatea de cercetare ºtiinþificã
desfãºuratã de cadrele didactice, oferite
fiecãrui participant la dezbateri vor putea
constitui, de ce nu, un impuls pentru
strângerea acestor comunicãri ºtiinþifice
ale studenþilor într-un volum aparte, spre
publicare la Editura Fundaþiei România
de Mâine. Ar fi un alt semn de
consideraþie pentru munca lor, o mãrturie
pentru noile generaþii de studenþi cã
implicarea studenþilor în activitatea de
cercetare ºtiinþificã este posibilã ºi
necesarã. În beneficiul tuturor.

Adela DEAC

Facultatea
de Drept

Viitorii juriºti
în confruntare
cu problemele
administraþiei publice
în statul de drept
Conf.univ.dr. Emil BÃLAN
Structuratã pe o temã de mare
actualitate  Administraþia publicã în
statul de drept , semnificaþia acestei
sesiuni a fost marcatã ºi de interesul
iniþial manifestat de studenþii atraºi de
activitatea de cercetare, care au
considerat o ºansã posibilitatea de a se
implica în studierea ºi aprofundarea
trãsãturilor ºi mecanismelor de
funcþionare a unor asemenea instituþii,
a raporturilor ce se construiesc între ele,
între ele ºi cetãþeni, confirmat, în final,
de cele 22 de comunicãri ºtiinþifice
prezentate, de numãrul mare de studenþi
care au participat activ la dezbatere ºi,
mai ales, de contribuþiile consistente
aduse la dezbatere.
De la lansarea temelor de cercetare
cadrele didactice au supravegheat ºi,
practic, au sprijinit studenþii cu aplecare
realã spre aceastã laturã a procesului de
învãþãmânt, etapã cu etapã, în realizarea
comunicãrilor ºtiinþifice prezentate în
sesiune, urmãrindu-se nu doar gradul de
cunoaºtere a legislaþiei, a normativelor ºi
reglementãrilor de funcþionare a
administraþiei publice, ci mai ales
implicaþiile funcþionãrii lor eficiente,
corelaþiile dintre acþiunile acestora
instituþii ºi putere, tendinþe care
diminueazã capacitatea lor de percepþie a
nevoilor cetãþenilor. Este drept, asemenea
exigenþe au fãcut mai anevoios efortul
de elaborare a comunicãrilor, dar ºi
satisfacþia mai deplinã.
Prezentarea unor concepte ºi doctrine
privind originea ºi evoluþia termenului de
administraþie publicã, unei viziuni
nuanþate în abordarea diferenþierii dintre
guvernare ºi administraþie, unei priviri
comparate asupra raporturilor
administraþiei publice locale ºi puterea
executivã  aºa cum au reuºit sã realizeze
studentele Mãdãlina Filiºanu ºi Alina
Ghimiºi, în comunicarea Raporturile
dintre puterea executivã ºi administraþia
publicã localã reprezintã o evoluþie de
calitate în activitatea de cercetare
ºtiinþificã desfãºuratã de studenþi.
Punerea în evidenþã, în comunicarea
Raporturile dintre puterile statului ºi
administraþia publicã, prezentatã de
Alina Raluca Bãdulescu, Anca Ileana
Bora ºi Anamaria Roxana Burghelea,
precum ºi în cea intitulatã Corelaþia
executiv-administraþia localã, susþinutã
de studentele Elena-Alina Ciubotaru
ºi Daniela Ramona M. Oprescu, a
tendinþei administraþiei de a deveni
independentã faþã de puterea politicã, de
a nesocoti autoritatea acesteia, pe de o
parte, obstrucþionând guvernul în a þine
în mânã administraþia, de nu a se proteja
împotriva nesupunerii ºi a forþei excesive
a funcþionarilor, pe de altã parte, s-au
constituit în tot atâtea concluzii ºi puncte
de vedere pe linia eficientizãrii acestor
relaþii. Evident, toate acestea în slujba
rezolvãrii treburilor publice, binelui
comun, administraþia fiind obligatã sã
colaboreze cu publicul.
Un loc aparte în dezbaterile sesiunii
studenþeºti l-a ocupat prezentarea
procesului ºi a modalitãþilor de
descentralizare a administraþiei publice,

pe baza principiului autonomiei locale,
în virtutea cãruia apar alãturi de stat acei
parteneri de co-administrare, schimbarea
fundamentalã produsã dupã 1989 în
filosofia care stã în spatele acestor
reglementãri, rolul serviciilor publice în
realizarea strategiei guvernului pe acel
segment (ministere, departamente, direcþii
º.a.), precum ºi disfuncþiile ce apar în
exercitarea lui  sunt câteva din aspectele
abordate în comunicãrile Descentralizarea în sistemul administraþiei
publice, susþinutã de Angela Mitea,
Administraþia publicã localã, elaboratã
de Olivia Pletea ºi Patric Hurtupan.
Mare interes în dezbaterile gãzduite
de actuala sesiune ºtiinþificã a studenþilor
a prezentat modul în care aceºtia concep
ºi vãd practic rolul funcþionarului public,
statutul acestuia, rãspunderea juridicã ce
o poartã, fiind dezvãluite ºi combãtute
abuzurile comise împotriva intereselor
obºteºti  luarea de mitã, traficul de
influenþã, primirea de foloase necuvenite,
divulgarea secretelor de stat. Asemenea
accente, precum ºi posibile cãi de creºtere
a rãspunderii funcþionarului public s-au
conturat în comunicãrile studenþilor
Cãtãlina Alexandra Popa, Ciprian
Popescu - Responsabilitãþile funcþionarului public, ale studenþilor Ioana
Manea, Simona Manea -Numirea ºi
eliberarea funcþionarului public, precum
ºi a studenþilor Irina Mazâlu ºi Liviu
Mihai  Rãspunde-rea juridicã a
funcþionarului public, în care se
dezvãluie momentele vizând neîndeplinirea rãspunderilor funcþionarului public
devine pericol social, atingând
rãspunderea penalã.
Efortul de a formula puncte de
vedere proprii, de a analiza fenomenele
ºi tendinþele noi printr-o viziune
personalã a marcat, fãrã exagerare, toate
comunicãrile prezentate. Acesta se
regãseºte în abordarea ºi descifrarea
temelor privind Funcþionarul public
în contextul administraþiei publice din
statul de drept, autor Aurel Liscan,
Protecþia drepturilor ºi a libertãþilor
cetãþenilor ºi raporturile cu
administraþia publicã, susþinutã de
studenta Carmen Luminiþa T.Ionescu,
Actul administrativ, autori Anca
Popescu ºi Florentina Pisicã, Puterea
discreþionarã în statul de drept,
prezentatã de Mircea ªt. Burchi,
Luminiþa Popescu ºi Ghiþã Marcel,
conturându-se portretele ideale ale
funcþionarului public  primar, prefect,
secretarul consiliului local etc.
Dincolo de toate aceste aspecte,
esenþialul constã în aceea cã prin
susþinerea acestor comunicãri
ºtiinþifice elaborate de studenþi cu
eforturi ºi renunþãri s-a demonstrat ºi
pe aceastã cale dimensiunea activitãþii
de cercetare în care ei au fost implicaþi,
seriozitatea ºi interesul dacã nu chiar
pasiunea cu care au rãspuns acestui
demers educativ, pentru calitatea
procesului instructiv-educativ, ceea ce
reprezintã semnale pozitive într-o
eventualã evaluare a rezultatelor unei
asemenea activitãþi.
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Programul

Postului de televiziune România de Mâine
Post propriu de televiziune, naþional, universitar ºi cultural

Dotat cu tehnicã de ultimã generaþie în domeniu, Centrul de televiziune România de Mâine
transmite emisiuni specializate pentru învãþãmântul la distanþã al Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi emisiuni cu caracter cultural, universitar, informativ, de larg interes public.
7 mai 2001

Luni

8 mai 2001

Marþi

Miercuri
9 mai 2001

10 mai 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Secvenþe universitare 18:20 (r)
9:10 Facultatea de Drept
Drept constituþional (10) 15:20 (r)
9:40 Prezentare. Facultãþile din Braºov
ale Universitãþii Spiru Haret 15:50 (r)
9:50 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (3)
16:00 (r)
10:25 Târgul naþional de turism 16:35 (r)
10:30 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (6)
16:45 (r)
11:00 Tradiþii pãstoreºti. Documentar
17:10 (r)
11:30 Facultatea de Drept
Drept civil (9) 17:40 (r)
12:05 Literaturã românã. Octavian Goga
 120 de ani de la naºtere 19:00 (r)
12:40 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie francezã (7)
19:35 (r)
13:20 Muzicã popularã româneascã
20:15 (r)
13:50 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele contabilitãþii (17) 20:40 (r)
14:25 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Sociologie generalã - sintezã (2)
18:30 ºi 21:15 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Secvenþe universitare
9:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Statisticã economicã (15) 15:10 (r)
9:30 Prezentare. Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret 15:30 (r)
9:45 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (20) 15:45 (r)
10:30 Asigurãrile în economia de piaþã.
Documentar 16:30 (r)
10:55 Facultatea de Drept
Drept roman (17) 16:55 (r)
11:30 Contemporanul meu Caragiale
19:40 (r)
12:05 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Lingvisticã generalã (6) 19:00 (r)
12:50 Profesorii profesorilor noºtri 17:30 (r)
13:40 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (4) 20:15 (r)
14:10 Concert cameral. Cvartetul Credo
20:45 (r)
18:25 Alma Mater 2001
18:30 ºi 21:45 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Secvenþe universitare 18:25 (r)
9:10 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (1)
15:15 (r)
10:00 O universitate pentru mileniul III
16:10 (r)
10:25 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Statisticã economicã (16) 16:30 (r)
10:55 Piaþa. Documentar 17:00 (r)
11:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Limba latinã (1) 17:30 (r)
11:50 Vârstele memoriei  Adamclisi
20:25 (r)
12:00 Facultatea de Drept
Drept Constituþional (11) 19:00 (r)
12:30 Dreptul la libertate religioasã. Documentar 19:30 (r)
13:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (4) 20:00 (r)
13:30 În ajutorul copiilor superdotaþi.
Reportaj 18:00 (r)
13:55 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Limba englezã. Curs practic 20:35 (r)
14:15 Facultatea de Drept
Drept diplomatic ºi consular. Sintezã (1)
18:30 ºi 21:30 ªtiri
21:00 Horã la români

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Secvenþe universitare 18:20 (r)
9:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele informaticii (6) 15:10 (r)
9:40 Prezentare. Facultatea de Medicinã
Veterinarã a Universitãþii Spiru
Haret 15:40 (r)
10:20 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (7) 16:20 (r)
11:10 De vorbã cu jurnaliºtii de mâine.
Imaginea jurnalistului în percepþia
publicului 17:10 (r)
11:50 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei (3) 17:55 (r)
12:20 Nemuritorul Eminescu
12:55 Facultatea de Drept
Limba românã. Sintezã (1) 19:00 (r)
13:55 Literatura românã paºoptistã 20:00 (r)
14:15 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie (10)
20:20 (r)
14:45 Muzicã popularã româneascã 20:50 (r)
18:30 ºi 21:15 ªtiri

Posibilitãþi de
recepþionare
a emisiunilor

11 mai 2001

Vineri

12 mai 2001

Sâmbãtã

Duminicã

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache. Revista
presei
9:00 Secvenþe universitare 18:15 (r)
9:10 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Geografie economicã mondialã (6)
15:20 (r)
10:15 Prezentare. Facultãþile din Râmnicu
Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret
16:25 (r)
10:25 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (5) 16:35 (r)
10:55 Semnal editorial. Sociologie 17:05 (r)
11:00 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele contabilitãþii (18) 17:15 (r)
11:30 Comerþ cu amãnuntul. Documentar
17:40 (r)
11:55 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport
Anatomie funcþionalã (3) 19:00 (r)
12:55 Atelier studenþesc. Sãnãtate fãrã
fumat 19:55 (r)
13:15 Facultatea de Drept
Filosofie - sintezã (1) 20:15 (r)
14:05 Prezentare. Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã a Universitãþii Spiru
Haret 21:10 (r)
14:25 De vorbã cu jurnaliºtii de mâine.
Imaginea tânãrului în mass-media
18:10 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã
18:30 ºi 21:25 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (8) 15:30 (r)
9:00 De vorbã cu jurnaliºtii de mâine
Imaginea tânãrului în mass-media
(2) 16:30 (r)
9:55 Prezentare. Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universitãþii
Spiru Haret
10:30 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele contabilitãþii (19) 17:25 (r)
11:00 Viaþa planetei - Marea. Documentar
19:00 (r)
12:00 Facultatea de Drept
Drept constituþional (12) 19:55 (r)
12:30 Lege ºi ordine. Documentar 20:30 (r)
13:00 Departamentul pentru pregãtirea
personalului didactic
Psihologia educaþiei (9) 20:55 (r)
13:30 În ajutorul copiilor superdotaþi.
Reportaj
13:55 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Statisticã economicã (17)
14:35 Muzicã ºi dansuri irlandeze (1)
18:00 O universitate pentru mileniul III
18:20 Fotograme universitare
18:30 ºi 21:25 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultatea de Drept
Drept roman (18) 15:25 (r)
8:25 Prezentare. Facultatea de Management Financiar-Contabil 15:50 (r)
8:35 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele informaticii (7) 16:05 (r)
9:05 Sesiune omagialã. 150 de ani de la
naºterea lui Spiru Haret 16:35 (r)
9:35 Facultatea de Drept
Limba românã  sintezã (2) 17:00 (r)
10:35 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
19:30 (r)
10:50 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Psihologie experimentalã (6) 19:00 (r)
11:20 Din folclorul popoarelor
11:35 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie englezã (2)
12:20 Presa britanicã. Documentar 18:00 (r)
12:50 Facultatea de Drept
Istoria statului ºi dreptului românesc
- sintezã (2) 19:45 (r)
13:50 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Lingvisticã generalã (7)
14:45 Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
20:45 (r)
18:30 ºi 21:25 ªtiri

13 mai 2001

Joi

Cursurile Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi celelalte emisiuni
pot fi recepþionate prin reþelele de
televiziune prin cablu sau cu antenã
individualã de satelit.
Se recomandã celor ce doresc
sã recepþioneze programele TVRM
sã se adreseze societãþii de cablu
din zona de domiciliu.
Pentru recepþionarea programului cu antenã individualã:
 Satelit intelsat F705, 342. Est;
 Frecvenþa de recepþie: 11478
MHz, polarizare verticalã;
 Transmisie MPEG 2-4:2:0;
 Symbol rate: 2 604 110 bps;
 Data rate: 3 559 000 bps;
 FEC 3/4
E-mail info@SpiruHaret.ro
Pagina Internet: www.SpiruHaret.ro
Sinteza cursurilor poate fi
consultatã pe Internet în Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret,
la adresa www.Spiru Haret.ro
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Sesiuni ºtiinþifice ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor
BRAªOV

Câmpulung-Muscel
În aceastã clãdire funcþioneazã: Facultatea de FinanþeContabilitate ºi Colegiul Universitar Pedagogic

Facultãþile de Management, ªtiinþe Juridice
ºi Administrative ºi Psihologie-Pedagogie
Prof. univ. dr. Ion PETRESCU
A devenit o tradiþie ca la Braºov,
Facultãþile de Management, ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi Psihologie-Pedagogie, de douã ori pe an, mai
concret în lunile decembrie ºi mai, sã
organizeze sesiuni de comunicãri ºtiinþifice pentru cadrele didactice ºi pentru
studenþi. În pregãtirea ºi desfãºurarea
unor asemenea manifestãri am pornit
de la un adevãr de netãgãduit, ºi anume,
cã azi, în lume, inovaþia ºi creativitatea
conduc la avantaje competitive esenþiale.
Într-o atmosferã de competiþie pe tãrâmul
investigaþiei ºtiinþifice, alãturi de celelalte
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret
cãutãm în permanenþã soluþii care sã ne
permitã o poziþie pe piaþa universitarã
cât mai bunã. ªi de aici, insistenþa ºi entuziasmul cu care promovãm cercetarea
ºtiinþificã. Acþionând asupra cantitãþii
ºi calitãþii, rãspundem nu numai nevoii
de a dezvolta ºi pãstra poziþia pe care o
ocupãm în domeniul cercetãrii ºtiinþifice, ci ºi cererii de a diversifica oferte,
aliniindu-ne în felul acesta la normele
de acreditare pe plan naþional ºi internaþional ºi la alte cerinþe ºi exigenþe
de naturã economicã ºi socialã.
ªi, nu în mod întâmplãtor, activitatea noastrã de cercetare ºtiinþificã se
încadreazã în planul strategic al
Universitãþii pe termen lung, vizând

dezvoltarea unor domenii ºi implicit a
unor sectoare (facultãþi, specializãri,
discipline) ale acesteia. În acelaºi timp,
cercetarea ºtiinþificã se regãseºte ºi în
planul pe termen scurt prin care se rãspunde unor comenzi imediate, contracte
ºi colaborãri de cercetare. Rezultã cã
preocuparea noastrã de cercetare ºtiinþificã are ca genezã activitatea didacticã
ºi are ca menire îmbunãtãþirea conþinutului procesului de învãþãmânt. ªi încã
o subliniere: suntem preocupaþi sã asigurãm continuitate, sã extindem sfera
de cuprindere ºi sã ridicãm nivelul calitativ al muncii de cercetare ºtiinþificã.
ªi de fiecare datã, sesiunile de cercetãri
ºtiinþifice s-au constituit într-un judecãtor suprem, corect ºi capabil al realizãrilor în domeniu, orientându-ne preocupãrile de viitor.
La fiecare sesiune de comunicãri
ºtiinþifice, alãturi de dascãlii noºtri participã cadre universitare cu rezultate
remarcabile în cercetarea ºtiinþificã de
la Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, Academia de Aviaþie ºi Apãrare
Antiaerianã Henri Coandã din Braºov,
Universitatea Transilvania, Academia
de Studii Economice, Universitatea din
Bucureºti ºi, nu în ultimul rând, distinse
personalitãþi din industrie, administraþie
publicã ºi instituþii psihopedagogice.

Pentru a fi ºi mai concreþi, nu ne
mai rãmâne decât sã exemplificãm cu
câteva teme care au fãcut obiectul unor
investigaþii interdisciplinare ºi care au
fost apoi prezentate în sesiunile noastre
de comunicãri; Aspecte manageriale,
juridice ºi psihologice ale restructurãrii
sectorului industrial din România,
investigaþie coordonatã de prof. univ.
dr. Ion Plumb; Turismul, o ºansã pentru
dezvoltarea zonei Sãcele  Piatra Mare,
avându-l ca investigator coordonator pe
conf. univ. dr. Nicolae Antonoaie; Locul
psihosocioeconomiei în procesul de
implementare a calitãþii totale în managementul marketingului afacerilor economice internaþionale, cercetare ºtiinþificã, condusã de lector univ. drd. Camelia
Dragomir; Serviciile publice, domeniu
reprezentativ al mutaþiilor vieþii economico-sociale a comunitãþilor locale, sub
îndrumarea ºtiinþificã a prof. univ. dr.
Ion Cosmescu. Aceste rezultate ale investigaþiilor, la fel ca totalitatea comunicãrilor prezentate în fiecare sesiune
se regãsesc în volumele Eficienþã, legalitate, eticã în România mileniului trei.
În felul acesta, comunicarea rezultatelor
investigaþiei ºtiinþifice se constituie ca
un instrument cu ajutorul cãruia cercetãtorii noºtri ºtiinþifici transmit ideile ºi
concluziile la care au ajuns în urma cercetãrii temelor la care s-au angajat.

(Vom reveni)

CONSTANÞA

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIARCONTABIL ºi FACULTATEA DE DREPT
Ca în fiecare an, în zilele de 10 12 mai are loc sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi studenþilor din cele douã
facultãþi din Constanþa.
Facultatea de Drept se aflã la a 8-a sesiune, cu tema Aspecte economice ºi juridice ale preaderãrii României la UE,
cele 90 de lucrãri ale studenþilor urmând sã se prezinte în ziua de 10 mai 2001, lucrãrile reuniunii ºtiinþifice a cadrelor didactice în ziua de 12 mai 2001.
Vor participa 33 cadre didactice, din care 10 sunt invitaþi de la facultãþi importante din þarã ºi de la instituþii juridice.
Tema celei de a 7-a sesiuni a Facultãþii de Management Financiar-Contabil din Constanþa este Teorie ºi practicã în dezvoltarea economicã a României, numãrul comunicãrilor prezentate de studenþi fiind de 110 ºi ale cadrelor didactice de
60, dintre care 25 vor fi susþinute de reprezentanþi ai facultãþilor similare din þarã ºi ai unor unitãþi economice reprezentative.
Vor fi organizate activitãþi sportive ale studenþilor ºi o expoziþie de artã plasticã cu lucrãri realizate de studenþi.

Conf. univ. dr. Olga DUÞU

CRAIOVA

FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL

Problemele, dificultãþile ce apar în calea dezvoltãrii normale a tuturor statelor lumii cer eforturi neîntrerupte de
experimentare a unor noi idei, soluþii teoretice ºi practice menite sã realizeze echilibrul macroeconomic.
În acest context se înscrie necesitatea ºi oportunitatea Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice  Probleme ºi dileme în teoria
ºi practica dezvoltãrii economice a cadrelor didactice ºi studenþilor de la Facultatea de Management Financiar-Contabil
Craiova pe data de 25 mai 2001.
Structuratã pe cinci secþiuni: Finanþe, Contabilitate ºi Analizã Economicã, Management ºi Marketing, Economic
ºi ªtiinþe juridice, Informaticã ºi Matematicã economicã, ªtiinþe interdisciplinare, Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice
îºi propune sã aducã un plus de cunoaºtere în teoria ºi practica tranziþiei economiei româneºti spre o economie de piaþã.

RÂMNICU VÂLCEA

Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU,
Secretar ºtiinþific

În cadrul programului Sãptãmânii cultural-ºtiinþifice ºi artistice, facultãþile din Vâlcea ale Universitãþii Spiru Haret (Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Facultatea de Drept ºi Colegiul Universitar Pedagogic
de Institutori), organizeazã o sesiune ºtiinþificã cu urmãtorul program:
 11 mai: Sesiunea ºtiinþificã a cercetãtorilor ºi cadrelor didactice;
 12 mai: Sesiunea ºtiinþificã studenþeascã.

Prof. univ. dr. Alexandru POPESCU-MIHÃEªTI

În numerele urmãtoare ale revistei, vom
publica, în continuare, relatãri privind
sesiunile ºtiinþifice ale facultãþilor Universitãþii
Spiru Haret, aflate în plinã desfãºurare

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax: 411.33.84

CÂMPULUNG-MUSCEL
Facultatea de Finanþe,
Contabilitate ºi Colegiul
Universitar Pedagogic
Referatele prezentate la Sesiunea
de comunicãri au încercat sã evidenþieze noi perspective asupra educaþiei,
asupra necesitãþii de a forma specialiºti
capabili sã schimbe mentalitãþile ºi
mediul în care trãiesc.
Referatul susþinut de prof. univ. dr.
Constantin Ciotei cu titlul Construcþia
demnitãþii universitare  vector al
societãþii informatizate sublinia, printre
altele, cã viitorul cu voia sau fãrã voia
unora dintre noi, aºa cum afirma A. Toffler
(1973) << fiecare epocã dã naºtere
unei forme de organizare potrivitã cu
ritmul sãu>>, astfel instituþiile moderne
vor trebui sã rãspundã necesitãþilor
crescânde de libertate, respectiv de
exprimare a imaginaþiei, a fanteziei, a
plãcerii de a muncii. Astfel de specialiºti profesioniºti trebuie sã producã
învãþãmântul superior.
Conf. univ. dr. Ion ªuºalã, la tema
Decenþa studenþeascã, a remarcat
modul cum ar trebui sã se comporte
studenþii în mediul universitar, precum
ºi relaþiile interumane dintre aceºtia ºi
cadrele didactice.
Asist. univ. Viorica Poºtoacã la tema
Profilul moral al viitorului institutelor
a adus în atenþia studenþilor, viitori institutori, cã factorul care contribuie cel mai
mult la creºterea calitãþii actului didactic
este plãcerea de a exersa aceastã profesie.
Lect. univ. drd. Petre Combei susþinâd tema Internet, lumini ºi umbre,
a prezentat avantajele ºi dezavantajele
utilizãrii tehnologiei informaþiilor ºi
comunicaþiilor care are ca punct
culminant Internetul.
Asist. univ. drd. Cristina Ciobanu,
la tema Contribuþia asistentului universitar la educaþia studenþilor, a relevat
faptul cã asistentul universitar are obligaþia de a pãtrunde în esenþa valorilor
umane ºi de a ne integra în existenþa
societãþii contemporane, iar în munca
comunã cu studenþii, asistentul trebuie
sã ofere un model de respect ºi autoritate,
competenþã ºi sensibilitate.
Prep. univ. Daliana Tascovici a abordat tema Managementul clasei  rolul

profesorului de limbã englezã, a subliniat faptul cã în activitatea ºcolarã performantã se regãsesc urmãtoarele funcþii
ale managementului didactic: controlor,
organizator, evaluator, încurajator,
participant.
Prep. univ. Adrian Bãrcuþean, punând în dezbatere tema Reflectarea
atitudinii preparatorului universitar în
comportamentul studenþilor, a evidenþiat
cã relaþia dintre studenþi ºi preparatorul
universitar existã ºi poate fi vãzut prin
prisma ambilor subiecþi care participã la
aceasta prin comunicare ºi interacþiune.
Prep. univ. Adina Tofan, la tema
Mass media  factor educativ, a
prezentat avantajul mass-mediei ca
factor educativ prin faptul cã aceasta
contribuie la îmbogãþirea orizontului
de culturã generalã ºi de specialitate,
la educaþia artisticã a oamenilor, la
formarea de concepþii, atitudini, convingeri ºi sentimente din cele mai diverse: ºtiinþifico-tehnice, profesionale,
cultural-artistice, etnice, juridice, politice, religioase ºi manageriale.
Prep. univ. Viorina Braga, tratând
tema Noþiuni privind codul de conduitã eticã în profesiunea contabilã,
a invocat principiile fundamentale care
trebuie sã-i ghideze pe profesioniºtii
contabili în conduita lor ºi în relaþia
profesionalã cu ceilalþi.
Prep. univ. Mihaela Creþu, la tema
Comunicarea literarã  formã de
reprezentare pentru viitorul institutor,
a accentuat ideea cã institutorul poate
fi dublat de cercetãtor, pentru cã are la
dispoziþie aceleaºi materiale pe care le
are ºi criticul ºi istoricul literar.
Prep. univ. Maria Chivereanu,
susþinând tema Educaþia, investiþie în
viitorul institutelor, a ajuns la concluzia
cã cea mai eficientã investiþie atât pe
plan social, cât ºi din punct de vedere
individual, rãmâne cea fãcutã pentru a
forma oameni.
În partea a doua a Sesiunii de comunicãri s-au desfãºurat manifestãrile
artistice ale studenþilor de la Colegiul
Universitar Pedagogic.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE.

Instituþie social - umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt

Revista se poate procura prin abonament la toate oficiile poºtale din
þarã. În Catalogul RODIPET, revista se regãseºte la poziþia 2.256.
Solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei, cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie de platã pe adresa: Opinia naþionalã, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, Cont 2511.1-23.1/rol-B.C.R. 
Sucursala Unirea.
ISSN 1221-4019

Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
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Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Timp ºi spaþiu
în limbã ºi literaturã

Recent, la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine a avut loc cea de-a 8-a Sesiune ºtiinþificã anualã a
cadrelor didactice. Tema sesiunii a fost Timp ºi spaþiu în limbã ºi literaturã ºi au fost prezentate comunicãri
în trei secþiuni:
Secþiunea I  Lingvisticã, având douã subsecþiuni: A) moderatori: Domnica ªerban ºi Nadia Anghelescu;
B) moderatori: Teodora Cristea ºi Feodor Chirilã;
Secþiunea II-a  Literaturã ºi civilizaþie cu trei subsecþiuni: A) moderatori: Monica Botez ºi Mihai
Stroe; B) moderatori: Paul Miclãu ºi Mircea Mihalevschi; C) moderatori: Elena Bãlan-Osiac ºi Rodica
Locusteanu.
Secþiunea a III-a  Filologie, moderatori: Zamfira Mihail ºi Ion Dodu Bãlan.
Sesiunea a fost deschisã de conf. univ.dr. Domnica ªerban, decanul facultãþii, care a afirmat cã este un
semn de normalitate faptul cã sunt produse comunicãri ºtiinþifice o datã pe an ºi chiar de douã ori pe an, cum a
fost cazul anului 2000.
Iatã câteva opinii despre aceastã sesiune:

Prof.univ.dr.
ION DODU BÃLAN
Cercetarea ºtiinþificã ocupã
programatic un loc deosebit în
procesul de cunoaºtere, asimilare
ºi sincronizare a noastrã cu
rezultatele cercetãrii din þãrile
dezvoltate, în vederea instruirii ºi
educãrii studenþilor de la
Universitatea Spiru Haret ºi a
dezvoltãrii învãþãmântului din
România în spirit modern.
Roadele acestui efort s-au
concretizat de-a lungul unui
deceniu în mese rotunde,
colocvii, simpozioane ºi sesiuni
ºtiinþifice ºi s-au finalizat în
cursuri universitare ºi tratate
academice care se integreazã
organic ºi prestigios în viaþa
ºtiinþificã din þara noastrã.
A opta sesiune ºtiinþificã
anualã a cadrelor didactice de la
Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, ºi-a desfãºurat
lucrãrile în trei secþiuni
(Lingvisticã, Literaturã ºi
Civilizaþie, Filologie) sub cupola
temei generale Timp ºi spaþiu în
limbã ºi literaturã. Tema
generoasã de mare actualitate a
prilejuit metode moderne de cercetare, fructificarea unei bibliografii fundamentale, actuale, din
domeniul cercetãrii fundamentale, dar ºi aplicate, în vederea
continuei perfecþionãri a învãþãmântului de la începutul mileniului al treilea.
Salutar mi s-a pãrut faptul cã
cercetarea ºtiinþificã din Universitatea Spiru Haret a urmãrit spaþii
mari ºi variate de culturã, limbã
ºi civilizaþie: latinã, francezã,
spaniolã, englezã, arabã, rusã,
românã, stabilindu-se, unde era
cazul, interferenþe, coincidenþe,
influenþe care au prilejuit noi
contribuþii la înþelegerea fenomenelor ºi au deschis noi
orizonturi cunoaºterii relaþiilor
culturii, civilizaþiei, limbii ºi
literaturii române în raport cu
spiritualitatea altor neamuri.
Sesiunea a demonstrat prin
tematica ei ºi prin unghiurile
moderne de a aborda cercetarea,
cã învãþãmântul de la Universitatea Spiru Haret valorificã, prin
cadrele lui, rezultatele cercetãrii
din alte þãri ºi e în stare sã aducã
în câmpul culturii o contribuþie
proprie, competentã ºi originalã.

Alãturi de cadre didactice de
indiscutabil prestigiu, recunoscute
în þarã ºi strãinãtate prin lucrãrile
lor ºi prin participarea la reuniuni
internaþionale pe teme de
specialitate, au prezentat lucrãri de
înaltã þinutã cercetãtori tineri,
temeinic informaþi ºi talentaþi, care
au impus puncte de vedere noi,
creatori îndrãzneþi evitând mersul
stãrii pe loc, baterea apei în piuã
ºi comoditatea drumului bãtãtorit.
De fapt, aceeaºi caracterizare
globalã meritã ºi comunicãrile
cadrelor cu mai multã ºi mai
bogatã experienþã care au
dezbãtut problema Timp ºi
spaþiu în limbã ºi literaturã,
conturând specificitatea unor
limbi atât de diverse ºi a unor
literaturi atât de bogate, de
specifice ºi de originale. Am aflat
lucruri inedite ºi folositoare
specialiºtilor despre timpul care
se afundã în spaþiu, despre
propoziþia cuprinsã în reþeaua
temporalã a povestirii, despre
conceptualizarea spaþiului în
procesul de gramaticalizare,
despre spaþiul poetic, spaþiul ºi
timpul la Samuel Beckett, despre
reprezentarea spaþiului cibernetic
în literatura postmodernã, despre
rãdãcinile leninist-troþkist-staliniste ale unor trãsãturi ale postmodernismului, despre hagiotoponimia româneascã, despre aspectele etimologice din toponimia
româneascã, despre semnificative
ºi tulburãtoare date din geografia
lingvisticã româneascã, cu multe
referiri la Basarabia.
S-au expus opinii inedite,
argu-mentate, convingãtoare,
despre elementele fantastice din
proza lui Marin Preda, despre
mitul Zburãtorului, despre stil
ca expresie a individualitãþii,

despre timp ºi spaþiu în viziunea
lui Blaga, despre Borges ºi
Eminescu într-o viziune surprinzãtor de originalã, despre Arthur
Rimbaud în cãutarea poeziei,
despre poetica lui Hasdeu ºi
despre paremiologia catullianã ºi
despre vocaþia lacrimei în timpul
ºi spaþiul universului poetic al lui
Octavian Goga.
O bogãþie, o varietate de teme
impresionantã, ca ºi nivelul de
competenþã la care temele au
fost tratate.
Programul publicat, lucrãrile
ce se vor publica în Anale
mãrturisesc în a opta sesiune a
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine o indiscutabilã reuºitã.

Prof.univ.dr.
TEODORA CRISTEA
Actuala sesiune a cadrelor
didactice din Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine, a
opta la numãr, poate fi socotitã
un popas care ne îngãduie sã
privim înapoi la drumul parcurs

în activitatea de cercetare, dar
totodatã sã ne îndreptãm
privirea spre cãile care se
deschid în vastul domeniu al
ºtiinþei lingvistice ºi literare.
Activitatea desfãºuratã în
ultimii ani de colegii noºtri a
urmat un drum ascendent. În
mãsura în care cifrele sunt
grãitoare, ºi noi credem cã sunt, e
bine sã spunem cã dacã în primele
douã sesiuni, cele din 1996 ºi
1997, comunicãrile au fost în
numãr de 11 ºi 12, în ultimele
douã sesiuni, cea din 2000 ºi
actuala sesiune, numãrul a sãrit
peste 50. Ele valorificã în mod
creator achiziþiile recente din
lingvisticã, din teoria ºi istoria
literarã, aprofundând dintr-o
perspectivã integratoare teme
importante pentru studiul limbilor
ºi literaturilor strãine.
Cel care a urmãrit viaþa ºtiinþificã din ultimii ani poate uºor sã
se convingã de existenþa unei
duble miºcãri, aparent contradictorii, dar în realitate complementare, între diversificarea
extremã, pe de o parte, ºi necesitatea permanentã de comunicare,
pe de alta. În aceastã dublã tendinþã se înscrie ºi actuala sesiune,
prin diversitatea modurilor de
abordare, dar ºi prin convergenþa
asiguratã de o tematicã unicã, a
cãrei actualitate nu poate fi
contestatã: timp ºi spaþiu în
limbã ºi în literaturã. Cred cã
trebuie sã vedem în aceasta
reflexul necesitãþii care marcheazã epoca noastrã, de a angaja
un dialog între lingvisticã ºi
exegeza literarã, între modalitãþi diferite de a aborda
aspecte particulare, care sã ducã

la generalizãri cu mare putere
explicativã.
Actuala noastrã sesiune oferã
un cadru propice schimburilor de
vederi ºi favorizeazã schiþarea
unui program de cercetare care
sã exploreze vastul ºi neliniºtitorul tãrâm al spaþio-temporalitãþii, coordonatã esenþialã a
experienþei umane.

Conf.univ.dr.
DOMNICA ªERBAN,
decanul facultãþii
Ceea ce m-a impresionat
deosebit de pozitiv la ultima noastrã
sesiune ºtiinþificã a fost participarea
tinerilor asistenþi ºi preparatori,
atât din punct de vedere cantitativ,
cât ºi calitativ. Este foarte îmbucurãtor cã aceste cadre didactice în
formare, în majoritate absolvenþi de
cursuri masterale, îºi continuã cu
asiduitate munca de cercetare
ºtiinþificã în domeniile ºi pe temele
favorite, abordate în proiectele de
diplomã ºi de masterat. Mulþi dintre
ei au prezentat la sesiune extensii
ale unor capitole din lucrarea de
masterat, însumând rezultate mai
recente ale cercetãrii întreprinse. În
plus, am remarcat efortul de a se
adecva tematicii sesiunii noastre,
alegând acele aspecte ale cercetãrii
care au implicaþii de temporalitate sau de referinþã locativã în
limbã sau în literaturã. Cercetarea
acestor tineri a atins, cred eu, un
nivel competitiv în plan teoretic,
ea sprijinindu-se ºi pe un bogat
corpus de date ºi având numeroase
valenþe aplicative.

A consemnat
Janeta LUPU

