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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional
Universitatea Spiru Haret a luat fiinþã la 19 ianuarie 1991, în cadrul
Fundaþiei România de Mâine, instituþie social-umanistã de culturã, ºtiinþã
ºi învãþãmânt, autonomã, fãrã scopuri politice sau patrimoniale (nonprofit),
potrivit prevederilor Legii nr. 21/1924, personalitatea juridicã fiindu-i
acordatã prin Sentinþa civilã nr. 109 din 12 februarie 1991 de cãtre
Judecãtoria Sectorului 1, Bucureºti.
Cele 22 facultãþi, 4 colegii ºi 33 specializãri din structura Universitãþii
Spiru Haret au fost autorizate sã funcþioneze prin Hotãrâri ale
Guvernului României, fapt reconfirmat prin Hotãrârea de Guvern
nr. 696 din 17 august 2000, publicatã în Monitorul Oficial nr. 397
din 24 august 2000.
Prin Hotãrâre de Guvern ºi prin proiectul de Lege adoptat de
Senatul României au fost acreditate specializãrile: drept,
management financiar-contabil, limbi ºi literaturi strãine ºi
educaþie fizicã ºi sport din Bucureºti.
.......................................................................................
Facultãþile ºi colegiile Universitãþii noastre au fost frecventate de 30.418
studenþi, înmatriculaþi în anul de învãþãmânt 2000-2001, a cãror
pregãtire a fost asiguratã de 1.035 cadre didactice, dintre care 526 cu
funcþia de bazã (carnet de muncã), reprezentând 51% din total.

NOI SPAÞII DESTINATE PROCESULUI DE ÎNVÃÞÃMÂNT

Un nou sediu, în proprietate, situat în BUCUREªTI, B-dul
Basarabia nr.256, Sectorul 3, destinat activitãþilor didactice pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

ADMITEREA

pentru anul de învãþãmânt 2001-2002

...............................................................................................................
În prezent, în proprietate se aflã: 10 imobile, destinate procesului
de învãþãmânt, în suprafaþã de 36.411 mp, tipografie, editurã,
post de televiziune (TVRM), 2 cluburi studenþeºti (la Bucureºti
ºi Braºov), incluzând cantine cu linii de autoservire, restaurante,
discoteci, în suprafaþã de 7.300 mp, 3 cãmine studenþeºti, cu o
capacitate de 1200 locuri, în suprafaþã de 8.554 mp.
Valoarea patrimoniului propriu este de 885.635.135.000 lei.
(Recalculatã pe baza cursului de revenire leu-dolar din 6
iunie 2001, respectiv, de 28.795 lei/dolar)
........................................................................................
Considerãm cã elementele menþionate se constituie în argumente
convingãtoare, pentru actualii ºi potenþialii studenþi, de a urma cursurile
facultãþilor ºi colegiilor Universitãþii Spiru Haret, instituþie de învãþãmânt
superior particularã care, prin condiþiile create, reprezintã nu numai o
alternativã la învãþãmântul superior de stat din România, dar se situeazã la
nivelul instituþiilor de învãþãmânt superior din þãrile occidentale dezvoltate.

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

SE FAC ÎNSCRIERI LA URMÃTOARELE
FACULTÃÞI ªI COLEGII:

BUCUREªTI

Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

 FACULTATEA
BRAªOV
DE ISTORIE...............p4
 FACULTATEA
DE MATEMATICÃINFORMATICÃ .........p4
 FACULTATEA
DE MUZICÃ...............p5
Braºov, Str. Turnului nr. 5
 FACULTATEA
 FACULTATEA
DE ARHITECTURÃ ªI DE ªTIINÞE
URBANISM..................p5 JURIDICE ªI

 FACULTATEA
DE DREPT....................p2
 COLEGIUL
 FACULTATEA
UNIVERSITAR
DE LIMBI
PEDAGOGIC.................p5
ªI LITERATURI
STRÃINE............................p2

Bucureºti, Splaiul Independenþei
nr. 313

 FACULTATEA
DE MANAGEMENT
FINANCIARCONTABIL..................p2
 FACULTATEA
DE MARKETING
ªI COMERÞ
EXTERIOR.................p3
 FACULTATEA
DE SOCIOLOGIEPSIHOLOGIE............p3
 FACULTATEA
DE FILOSOFIE ªI
JURNALISTICÃ..........p3

Palatul Sporturilor ºi Culturii din
Bucureºti

 FACULTATEA
DE GEOGRAFIE......p4

ADMINISTRATIVE........p7
 FACULTATEA DE
MANAGEMENT..............p6

 FACULTATEA
DE PSIHOLOGIEPEDAGOGIE....................p7

RÂMNICU
VÂLCEA

CONSTANÞA

Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34

 FACULTATEA DE
DREPT.............................p11
 FACULTATEA
DE MANAGEMENT
FINANCIARCONTABIL......................p11

CÂMPULUNG
MUSCEL

 FACULTATEA
DE EDUCAÞIE FIZICÃ
ªI SPORT ......................p6

Bucureºti, Str. Jandarmeriei nr. 2, Sect. 1

 FACULTATEA
DE MEDICINÃ
VETERINARÃ ..........p6

CRAIOVA

 FACULTATEA
DE MANAGEMENT
FINANCIARCONTABIL......................p10

 FACULTATEA
DE DREPT.......................p10
 FACULTATEA
DE FINANÞE ªI
CONTABILITATE.............p7
 COLEGIUL
UNIVERSITAR
PEDAGOGIC..................p10
Sediul central al Universitãþii
Spiru Haret:
Bucureºti
Palatul Sporturilor ºi
Culturii, Parcul Tineretului,
Sectorul 4,
Telefoane: 01/330.34.80;
01/330.25.60
Fax: 01/330.37.05
E-mail: info@SpiruHaret.ro
Http: www.SpiruHaret.ro

Admiterea se desfãºoarã pe baza
diplomei de bacalaureat (sau adeverinþei,
pentru absolvenþii promoþiei 2001) ºi a
unei fiºe-chestionar, care se completeazã
la înscriere, rezultatul comunicându-se
candidatului în aceeaºi zi.
 Taxa de înscriere este de 300.000 lei.
 Taxele de ºcolarizare
sunt cele din anul universitar
2000-2001 ºi se pot achita în trei rate.
Nr.
crt.

Câmpulung Muscel, Str. Traian nr. 223

 FACULTATEA
DE FINANÞE ªI
CONTABILITATE .........p11
 COLEGIUL
UNIVERSITAR
PEDAGOGIC...................p12

BLAJ

Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80

 COLEGIUL
UNIVERSITAR
PEDAGOGIC..................p12

FACULTÃÞILE/
COLEGIILE

Forma de
învãþãmânt

1. Drept; ªtiinþe Juridice ºi
zi
Administrative; Management
Financiar-Contabil; Finanþe ºi
Contabilitate; Marketing ºi
Comerþ Exterior; SociologiePsihologie;PsihologiePedagogie; Filosofie ºi
Jurnalisticã;Geografie; Istorie;
Matematicã-Informaticã; frecvenþã redusã
Muzicã; Colegiul Universitar
ºi la distanþã
Pedagogic
2.

Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 11
sect. 3

Râmnicu Vâlcea, B-dul General
Praporgescu nr. 46

Amfiteatrul, cu 800 de locuri, din edificiul alãturat

3.

Taxa anualã de
ºcolarizare (lei)
10.800.000

8.400.000

zi
Limbi ºi Literaturi Strãine;
Arhitecturã ºi Urbanism;
frecvenþã redusã
Educaþie Fizicã ºi Sport
ºi la distanþã

13.800.000

Medicinã Veterinarã

17.250.000

zi

8.400.000

Facilitãþi:
 Taxe de ºcolarizare moderate, achitate în 3 rate
 Nu se percep taxe pentru examenele din planul de
învãþãmânt, susþinute în cele 3 sesiuni ale anului de studiu
 Alocarea unui miliard lei pentru burse de merit
 Cursuri realizate în tipografia proprie, cu o reducere de
30% faþã de preþul la care se vând în librãrii
 Transmiterea de cursuri, sinteze, programe informative ºi culturale prin intermediul postului de televiziune
propriu (TVRM)
 Utilizarea bibliotecii virtuale, consultaþii prin INTERNET
ºi revista Opinia naþionalã
 Acordarea de burse ºi stagii de pregãtire practicã în
þãri ale Europei Occidentale,finanþate de Universitate ºi
programe ale Uniunii Europene
 Cazare în cãminele proprii
 Masã, la preþ redus, în cantinele proprii din Bucureºti ºi
Braºov, dotate cu linii de autoservire
 Acces gratuit la discotecile celor 2 cluburi studenþeºti
proprii din Bucureºti ºi Braºov.
La înscriere, sunt necesare urmãtoarele acte:
- Diploma de bacalaureat în original (pentru
absolvenþii promoþiei 2001adeverinþã de absolvire);
- Certificatul de naºtere ºi cel de cãsãtorie (dacã este
cazul) (Copii xerox);
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Adeverinþã medicalã.
Detalii în ziarul ADEVÃRUL din 28, 29 mai ºi 7 iunie a.c.,
în revista OPINIA NAÞIONALÃ din 21 ºi 28 mai a.c.
a.c.,,
precum ºi în emisiunile informative ale POSTULUI DE
TELEVIZIUNE ROMÂNIA DE MÂINE (TVRM)
(TVRM),, post al
cãrui program se publicã zilnic în cotidianul ADEVÃRUL
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ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE DREPT
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.24, Sectorul 4
Telefon: 01/334.44.19/ 123, 124; 01/334.62.05/123, 124 (secretariat)
Specializarea:
 Drept (Specializare acreditatã)
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 500;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 500;
- învãþãmânt la distanþã - 5 ani: 500.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã ºi învãþãmânt la distanþã. Ea
poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale
vieþii sociale: magistraturã, administraþie, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie.
Prof.univ.dr. Gheorghe DIACONESCU
Decanul Facultãþii:

Anul IV al Facultãþii de Drept. Seminar la Dreptul muncii

ªcoala viitorilor juriºti îºi desfãºoarã activitãþile într-un edificiu pe cât de
modern ºi elegant, pe atât de funcþional. Dotatã cu aulã de 5 stele ºi mai multe
amfiteatre, cu sãli de seminar spaþioase ºi luminoase, laborator de criminalisticã,
bibliotecã ºi sãli de lecturã, toate înzestrate cu mobilier, aparaturã ºi tehnicã de
calcul de ultimã generaþie, Facultatea de Drept oferã condiþii de studiu la un
înalt nivel ºi se înscrie, fãrã discuþie, în categoria privilegiatã a elitei instituþiilor
europene de învãþãmânt superior.
Folosesc cuvântul ºcoalã pentru cã aici, graþie valorosului corp
didactic, activitatea de cercetare ºtiinþificã armonios conjugatã cu aceea
de învãþãmânt a dat naºtere unei autentice ºi inconfundabile ºcoli de drept.
Absolvenþii facultãþii sunt astfel cunoscuþi ºi recunoscuþi în mediile juridice
dupã calitatea ºi cantitatea cunoºtinþelor dobândite, dupã amprenta
ºtiinþificã imprimatã de dascãlii lor de-a lungul anilor de studiu.

FACULTATEA
DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4
Telefon: 01/334.47.23/107, 122; 01/334.47.99/107, 122 (secretariat)
Specializãri:
 Limbã ºi literaturã strãinã (A)  Limbã ºi literaturã strãinã (B) (englezã,
francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã) (Specializare acreditatã);
 Limbã ºi literaturã strãinã  Limba ºi literatura românã.
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani; Limbã ºi literaturã strãinã (A)  Limbã ºi literaturã
strãinã (B) (englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã): 450;
Limbã ºi literaturã strãinã  Limba ºi literatura românã: 450;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani; Limbã ºi literaturã strãinã (A)  Limbã ºi
literaturã strãinã (B) (englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã):
250; Limbã ºi literaturã strãinã  Limba ºi literatura românã: 250;
- învãþãmânt la distanþã - 5 ani; Limbã ºi literaturã strãinã (A)  Limbã ºi literaturã
strãinã (B) (englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã): 250.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 13.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei cursuri cu frecvenþã redusã ºi învãþãmânt la distanþã. Ea poate
fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori ºi traducãtori cu
specializare în douã limbi strãine.
Prof.univ.dr. Domnica ªERBAN
Decanul Facultãþii:

Prin profilul sãu filologic bine conturat, facultatea noastrã a fost prima ºi,
pânã nu demult, singura instituþie universitarã particularã din România, care
a oferit specializarea în douã limbi strãine. În prezent, departamentele noastre
furnizeazã o gamã variatã de combinaþii posibile de limbi strãine. Astfel,
specializarea Limba ºi Literatura Strãinã A include engleza sau franceza, iar
la Limba ºi Literatura Strãinã B, studentul poate opta pentru italianã, spaniolã,
germanã, rusã, japonezã, arabã ºi, desigur, englezã sau francezã. În plus avem
o secþie mai tânãrã ce oferã specializarea într-una din cele douã limbi strãine
A (englezã sau francezã) ºi limba ºi literatura românã. Pe lângã catedrele ºi
colectivele ce asigurã pregãtirea studenþilor filologi, avem ºi un departament
de limbaje specializate, care predã limbile strãine, cu accent pe specializãrile
nefilologice, studenþilor de la celelalte facultãþi din cadrul Universitãþii.

Laborator fonetic al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon: 01/410.43.70/113, 115; 01/410.39.11/113, 115 (secretariat)
Specializarea:
 Management financiar-contabil (Specializare acreditatã)
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 500;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 500;
- învãþãmânt la distanþã - 5 ani: 500.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã ºi învãþãmânt la distanþã. Ea
poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN
Decanul Facultãþii:

Facultatea pune un accent deosebit pe însuºirea de cãtre studenþi a
cunoºtinþelor de bazã ºi interdisciplinare necesare organizãrii ºi conducerii
compartimentelor financiar-contabile ale societãþilor industriale, agricole,
de construcþii, transporturi ºi comunicaþii, ale administraþiei publice centrale
ºi locale, precum ºi ale organizaþiilor nonguvernamentale. Studenþilor li se
oferã posibilitãþi de a deveni manageri ºi experþi cu o solidã pregãtire, capabili
sã facã faþã problemelor complexe cu care se confruntã societãþile comerciale,
agenþii economici, firmele, instituþiile în care vor lucra.
Începând din acest an, Universitatea alocã 1 miliard de lei pentru burse
de merit. Studenþii pot beneficia de cazare în cãminele proprii, masã la
preþ redus în cantinele proprii, precum ºi acces gratuit la discotecile
cluburilor Universitãþii.
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ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MARKETING
ªI COMERÞ EXTERIOR
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon ºi fax: 01/410.39.13/114; 01/410.51.62 (secretariat)
Specializarea:
 Marketing ºi comerþ exterior
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 400;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 400.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul marketingului,
comerþului exterior, în cercetarea ºtiinþificã.

Laboratorul de Psihologie Experimentalã al Facultãþii de Sociologie-Psihologie,
situat în edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313

Conf..univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Decanul Facultãþii:

Perfecþionarea conþinutului ºi metodicii învãþãmântului presupune o
amplã informare de specialitate, contacte ºi colaborãri strânse cu alte
instituþii de învãþãmânt din þarã ºi strãinãtate. Este relevant, în acest sens,
cã un numãr de 10 cadre didactice participã la 4 programe de cercetare
realizate cu instituþii de învãþãmânt ºi cercetare din Danemarca, Italia,
Belgia, Anglia. Totodatã, cadrele didactice participã la proiecte de cercetare
universitarã, precum ºi la programele de cercetare gestionate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi de Academia Românã.
Un numãr de 8 studenþi ºi 2 cadre didactice vor beneficia de stagiu de
pregãtire practicã (anul 2001) în întreprinderi din Marea Britanie în
cadrul proiectului Facing the Challenge in the Community Spirit
(Acceptã provocarea în spirit comunitar), finanþatã de Programul
Leonardo da Vinci al Comunitãþii Europene.

FACULTATEA
DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon: 01/410.39.11/107; 01/410.43.75/107 (secretariat)
Specializarea:
 Sociologie-psihologie
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 400;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 400.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de sociologi-psihologi, cercetãtori,
cadre didactice, specialiºti sociologi-psihologi pentru domeniile industrial, agrar,
politic, medical, culturã, mass-media, asistenþã ºi protecþie socialã.
Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Decanul Facultãþii:

Ca urmare a creºterii explozive, la Universitatea Spiru Haret, a
investiþiilor în dotãri, facultatea are azi spaþiu de ºcolarizare
propriu, laborator de psihologie experimentalã, laborator de
psihodiagnostic ºi laborator de informaticã (pentru familiarizarea ºi
operarea cu dotãrile tehnicii de vârf în sfera comunicaþiilor). Ea
dispune de bibliotecã, de acces la Internet (care va juca în viitor un
rol esenþial în documentare), la canalul de televiziune al universitãþii
(primele cursuri de specialitate au ºi început sã fie transmise începând
chiar din acest an), la facilitãþile oferite de Editura Fundaþiei România
de Mâine, ceea ce a permis publicarea unei serii de cursuri ºi manuale
mai mderne ºi mai apropiate de cerinþele didacticii învãþãmântului
superior (începând din acest an universitar, pentru anul I al facultãþii
ele au ºi fost publicate, iar pentru anul II întreaga operaþie va fi
încheiatã în câteva luni).

Bibliotecã din Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr. 313.

FACULTATEA
DE FILOSOFIE ªI JURNALISTICÃ
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6
Telefon: 01/410.39.13/111; 01/410.43.70/111 (secretariat)
Specializarea:
 Filosofie ºi jurnalisticã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 250;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 250.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori,
specialiºti în mass-media.
Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA
Decanul Facultãþii:

Planul de învãþãmânt cuprinde un complex de discipline filosofice, unul
de discipline jurnalistice, precum ºi un set de discipline complementare.
Din alt punct de vedere, disciplinele sunt grupate în obligatorii, opþionale
ºi facultative. Dintre cele obligatorii fac parte, ca fiind fundamentale, cele
de filosofie (metafilosofie, ontologie, epistemologie, logicã generalã) ºi de
istoria filosofiei (anticã, medievalã, modernã, contemporanã, româneascã),
precum ºi cele de introducere în sistemul mass-media, teoria comunicãrii
mass-media, genurile presei, conceperea ºi elaborarea ziarului. Materiile
opþionale  fie filosofice, fie jurnalistice  sunt prevãzute în penultimul ºi
ultimul an de studii, astfel încât, dupã ce ºi-au însuºit fundamentele
specializãrii, studenþii pot aprofunda, la alegere, un grup sau altul de discipline specifice. Disciplinele facultative sunt, la rândul lor, importante,
acestea incluzând, pe de o parte, limbile strãine, prin însuºirea cãrora
studentul are acces la alte culturi ºi civilizaþii, iar, pe de altã parte, modulul
psiho-pedagogic, prin absolvirea cãruia viitorul licenþiat are dreptul sã
predea în învãþãmântul liceal sau superior. În plus, planul de învãþãmânt
cuprinde ºi practicã pedagogicã (desfãºuratã de studenþii anului III în licee,
în domeniul disciplinelor socio-umane) ºi practicã jurnalisticã (efectuatã
în toþi anii de studiu în presa scrisã, la radio ºi televiziune).
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ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Bucureºti
Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 01/330.40.40/237 (secretariat)
Specializarea:
 Geografie
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 200;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi, 8.400.000 lei 
cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori, specialiºti în cercetarea
mediului înconjurãtor în direcþiile: geomorfologie-pedologie, hidrologie-climatologie,
geografie economicã-turism, riscuri, dezastre naturale ºi apãrare civilã.
Prof.univ.dr. Ion IORDAN
Decanul Facultãþii:

Planul de învãþãmânt, unic pentru ambele forme, este întocmit ºi structurat în concordanþã
cu standardele naþionale ºi internaþionale ale geografiei fundamentale ºi aplicative, punându-se
accentul pe realizarea unui învãþãmânt de performanþã.
Procesul didactic este axat pe pregãtirea de profesori de geografie pentru învãþãmântul
preuniversitar, precum ºi de specialiºti în cercetarea ºtiinþificã a mediului sau în studiile
dezvoltãrii regionale durabile. Pentru pregãtirea ca profesori sunt organizate ºi cursuri
facultative ºi practicã pedagogicã, iar pentru formarea de specialiºti în cercetarea mediului
sau în cea a studiilor dezvoltãrii regionale, cursurile sunt opþionale sau facultative.
Majoritatea cursurilor geografice sunt întregite prin lucrãri de laborator, pe discipline, în cadrul cãrora studenþii efectueazã analize ºi probe la diferite aparate de
profil, realizeazã reprezentãri grafice ºi cartografice pentru variate fenomene
geografice, precum ºi prin seminarii, unde au loc discuþii de verificare ºi de
aprofundare a cunoºtinþelor prezentate la curs.
O deosebitã atenþie se acordã aplicaþiilor practice anuale sau de scurtã duratã. Astfel,
pentru anul I sunt organizate aplicaþii în zona vãii Prahova  cu punct de ºedere la Buºteni,
anul II în zona lacului de acumulare Porþile de Fier  cu ºedere la Orºova, iar pentru anul
III practica se desfãºoarã pe diferite trasee din þarã. Cadrele didactice care participã la
aceste aplicaþii asigurã explicaþiile de specialitate, direct la teren, referitoare la
disciplinele celor douã componente ale geografiei  fizicã ºi socio-economicã.
Considerãm ca o realizare importantã în cadrul facultãþii noastre înfiinþarea
Centrului de Cercetãri Geografice, cu personalitate juridicã, ce are ca obiectiv
central realizarea de studii ºtiinþifice geografice  fizice ºi socio-economice  pe
bazã de contracte ºi protocoale.

FACULTATEA DE ISTORIE
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 01/330.40.40/237 (secretariat)
Specializarea:
 Istorie
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 150;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 150.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi, 8.400.000 lei 
cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, muzeografi.
Prof.univ.dr. ªtefan LACHE
Decanul Facultãþii:

Planul de învãþãmânt este întocmit în raport cu standardele naþionale, urmãrindu-se
adecvarea la criteriile învãþãmântului de performanþã. Disciplinele obligatorii, a
cãror pondere este descrescãtoare o datã cu trecerea spre anul al doilea de studiu
ºi urmãtorii, au în vedere acumularea de cãtre studenþi a cunoºtinþelor de bazã,
specifice istoriei. Disciplinele opþionale (de specialitate ºi complementare), cele
facultative, cursurile ºi seminariile speciale vizeazã aprofundarea pregãtirii ºi
specializarea studenþilor. Facultatea oferã studenþilor sãi posibilitatea pregãtirii
ºi în domenii precum: arhivistica, muzeologia ºi muzeografia istoricã, istoria
religiilor, istoria militarã, numismatica, biblioteconomia istoricã, etnografia,
antropologia, informatica, utilizarea metodelor statistice în istorie etc.
Disciplinele din domeniile filosofiei, economiei, politologiei, sociologiei,
istoriei artelor sunt menite sã contribuie la dezvoltarea orizontului de cunoaºtere
al studenþilor.
Practica de specialitate se efectueazã la staþiuni, ºantiere arheologice, îndeosebi
la ºantierul arheologic propriu al facultãþii, iar practica documentarã, de cercetare
ºi bibliograficã, în arhive, biblioteci ºi muzee de profil.
Pregãtirea psihopedagogicã ºi metodicã se realizeazã prin studierea disciplinelor
din planul de învãþãmânt al Departamentului pentru pregãtirea personalului didactic
 Psihologia educaþiei, Pedagogie, Sociologia educaþiei, Metodica predãrii istoriei,
Management educaþional. Absolvenþilor facultãþii care au parcurs disciplinele de
pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã li se elibereazã certificate de absolvire care
atestã abilitatea pentru a funcþiona în calitate de cadre didactice.

La Facultatea de Istorie, prof.univ.dr. ªtefan ªtefãnescu, membru al Academiei Române,
susþinându-ºi cursul la anul I.

Studenþi ai Facultãþii de Geografie în practicã pe Valea Cernei (Lacul de acumulare)

FACULTATEA
DE MATEMATICÃ-INFORMATICÃ
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 01/330.40.40/286 (secretariat)
Specializarea:
 Matematicã-Informaticã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 150;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 150.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul
matematicii-informaticii, cercetãtori, matematicieni ºi informaticieni pentru
diferite sectoare de activitate.
Prof.univ.dr. Rodica TRANDAFIR
Decanul Facultãþii:

Planul de învãþãmânt, conceput dupã o structurã modernã, diferit de cel de
la alte instituþii de învãþãmânt superior, cuprinzând 23 de discipline obligatorii,
7 discipline de studiu opþionale ºi facultative. Menþionãm câteva dintre acestea:
Sisteme de calcul, Programare liniarã, Logicã pentru informaticã,
Combinatoricã, Baze de date, Reþele neurale ºi sisteme Fuzzy, Proiectare ºi
programare orientatã pe obiecte, Bazele teoretice ale reþelelor de calculatoare,
Modele ale inteligenþei artificiale, Statisticã multidimensionalã, Teoria
matematicã a asigurãrilor, Matematici aplicate în domeniul bancar etc.
Un loc distinct în planul de învãþãmânt îl ocupã pachetul de discipline
psihopedagogice  Psihologia educaþiei, Pedagogia, Sociologia educaþiei,
Metodica predãrii matematicii, Metodica predãrii informaticii,
Managementul educaþional , necesare celor care vor sã predea la catedrã,
precum ºi practica de specialitate, care se desfãºoarã în unitãþile de
asigurare ºi de evidenþã.
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ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MUZICÃ
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului,
Sectorul 4
Telefon: 01/330.40.40/266 (secretariat)
Specializarea:
 Pedagogie muzicalã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 200;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, dirijori, interpreþi
vocali ºi instrumentali.
În concert, corul Facultãþii de Muzicã

Conf.univ.dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii:

Actualul corp profesoral este format din pedagogi de vocaþie, ale cãror
experienþã ºi rezultate îi recomandã ca vârfuri ale ºcolii muzicale româneºti,
activând în organisme de specialitate la nivel naþional sau bucureºtean în
dublã calitate, de formatori ºi îndrumãtori de activitãþi pedagogice la nivel
naþional, la curent cu cele mai moderne metode educaþionale, într-un dialog permanent cu exponenþii învãþãmântului de specialitate din ºcolile
Capitalei sau din þarã.
Activitatea didacticã a profesorilor noºtri este dublatã de cea de
creaþie, cercetare sau interpretare. Un segment semnificativ din totalul
cadrelor didactice cu norma de bazã în Facultatea de Muzicã este
antrenat în acest tip de activitate cu recunoaºtere naþionalã ºi
internaþionalã: îi am în vedere pe colegii mei, membrii ai Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România, deþinãtori a numeroase
premii de compoziþie sau muzicologie, prezenþi pe afiºele de concert
din þarã ºi din strãinãtate, în Concursuri ºi Festivaluri de anvergurã;
ºi, tot la acest capitol, mã gândesc ºi la artiºtii lirici, soliºti ai Operei
Naþionale Române sau la artiºtii instrumentiºti al cãror palmares numãrã
prezenþe constante la manifestãrile culturale de prestigiu.

FACULTATEA
DE ARHITECTURÃ ªI URBANISM
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului,
Sectorul 4
Telefon: 01/330.40.40/288 (secretariat)
Specializarea:
 Arhitecturã ºi urbanism
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 6 ani: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 13.800.000 lei  cursuri de zi. Ea
poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de arhitecþi, proiectanþi în
construcþii, specialiºti în domeniul urbanismului, al design-ului.
Prof.univ.dr.arh. Corneliu DUMITRESCU
Decanul Facultãþii:

Principala misiune pe care Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism ºi-o
propune este aceea de a realiza o complementaritate în raport cu învãþãmântul
de stat, aprofundând acele domenii ale pregãtirii pe care evoluþia actualã a
societãþii, aflatã în tranziþie cãtre economia de piaþã, le impune. Astfel,
considerãm prioritarã pregãtirea viitorului arhitect pentru o activitate
independentã în cadrul atelierului sau firmei sale private, viitorul profesionist
fiind capabil a-ºi conduce propriile proiecte ºi construcþii pe întreg fluxul
managerial, de la ofertare pânã la predarea la cheie a construcþiei, cuprinzând
relaþiile cu beneficiarii, cu autoritãþile de specialitate, cu antreprenorii ºi
furnizorii. Pentru aceasta, procesul de învãþãmânt cuprinde cursuri de
economie, legislaþie, management ºi marketing.

Orã de laborator la Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism

COLEGIUL
UNIVERSITAR PEDAGOGIC
Bucureºti
Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului,
Sectorul 4
Telefon: 01/330.40.40/283, 286 (secretariat)
Specializãri:
 Institutor  o limbã strãinã (francezã);
 Institutor  muzicã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi  3 ani; Institutor  o limbã strãinã (francezã): 200;
Institutor  muzicã: 200.
- cursuri cu frecvenþã redusã  4 ani; Institutor  o limbã strãinã
(francezã): 200; Institutor  muzicã: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de institutori pentru învãþãmântul
primar ºi gimnazial.
Conf.univ.dr. Florin POPESCU
Directorul Colegiului:

Colegiul Universitar Pedagogic din Bucureºti asigurã o pregãtire în profil
larg, cu accent pe interdisciplinaritate ºi pe complementaritatea obiectelor de
studiu. Pe lângã pregãtirea lor psihologicã (Pedagogie, Psihologie, Sociologia
culturii, Logicã), studenþii urmeazã cursuri ºi seminarii de Limba românã,
Literatura românã ºi literatura pentru copii, Matematicã, Istoria românilor,
Geografia României, plus Metodica predãrii pentru disciplina respectivã. Ei
urmeazã, de asemenea, cursuri generale ºi aplicaþii practice complementare,
pentru Desen ºi caligrafie, Muzicã, Educaþie fizicã, Compoziþii aplicative (Lucru
manual), precum ºi cursuri de Psihopedagogie specialã (Defectologie).
Universitatea Spiru Haret dispune de un laborator multimedia
ultramodern  un unicat în învãþãmântul superior românesc  în care poate
lucra simultan o întreagã grupã studenþeascã, folosind programe ºi
aparaturã electronicã de performanþã. Existã, de asemenea, sãli de muzicã,
având pianul ca obiect de studiu obligatoriu.
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ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA
DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3
Telefon: 01/323.79.65 (secretariat)
Specializãri:
 Educaþie fizicã ºi sport (Specializare acreditatã);
 Educaþie fizicã ºi management în sport;
 Kinetoterapie.
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani; Educaþie fizicã ºi sport: 300; Educaþie fizicã ºi
management în sport: 250; Kinetoterapie: 250.
- învãþãmânt la distanþã - 5 ani; Educaþie fizicã ºi sport: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 13.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  învãþãmânt la distanþã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, antrenori cu înaltã
calificare, kinetoterapeuþi, manageri sportivi.

Laborator de biochimie la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Prof.univ.dr. Septimiu TODEA
Decanul Facultãþii:

În ceea ce priveºte misiunea ºi obiectivele facultãþii, acestea vizeazã
activitatea didacticã ºi de cercetare, facultatea pregãtind cadre cu înaltã
calificare, capabile sã rãspundã funcþiilor pentru învãþãmântul de toate
gradele: antrenor sportiv, specializat într-o disciplinã, ramurã sportivã;
cercetãtor în domeniul educaþiei fizice ºi sportului; manager al activitãþilor
ºi structurilor educaþiei fizice ºi sportive; licenþiat în kinetoterapie.
Prin întreaga activitate didacticã ºi sportivã se urmãreºte formarea la
studenþi a unei concepþii moderne, ºtiinþifice privind pregãtirea în domeniul
educaþiei fizice ºi sportive, ca ºi asigurarea unei temeinice pregãtiri
practico-metodice de specialitate, pentru viitorii specialiºti, cadre didactice
licenþiate în educaþie fizicã ºi sport, management în sport ºi kinetoterapie.

FACULTATEA
DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Bucureºti

Adresa: Bucureºti, Str. Jandarmeriei nr. 2, Sectorul 1
Telefon: 01/230.69.16 (secretariat)
Specializarea:
 Medicinã veterinarã (Specializare acreditatã)
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 6 ani: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 17.250.000 lei  cursuri de zi. Ea
poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de medici veterinari, care sã
activeze în domeniul apãrãrii sãnãtãþii animalelor, al igienei alimentelor
ºi sãnãtate publicã, în cercetarea ºtiinþificã, precum ºi în asistenþa
medicalã veterinarã ºi marketing farmaceutic veterinar.
Prof.univ.dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii:

Pentru o pregãtire temeinicã, facultatea pune la dispoziþia studenþilor
peste 60 de cursuri ºi îndrumãtoare de lucrãri practice, publicate în Editura
Fundaþiei România de Mâine, precum ºi o bibliotecã în care se aflã peste
2400 de volume de specialitate ºi reviste. Facultatea dispune de 7
abonamente la reviste ºi periodice de specialitate din þarã ºi strãinãtate.
Toþi cei 115 absolvenþi ai facultãþii din ultimii 5 ani au susþinut examenul
de licenþã ºi au promovat 100%. Aceasta reflectã seriozitatea pregãtirii
profesionale a studenþilor ºi înalta responsabilitate a cadrelor didactice
faþã de profesie, având ca preocupare permanentã ridicarea calitativã a
învãþãmântului superior veterinar.
Baza materialã a facultãþii cuprinde 24 laboratoare didactice dotate
corespunzãtor, 9 laboratoare de cercetare, 2 sãli de curs ºi se aflã în
curs de amenajare Clinica veterinarã a Universitãþii Spiru Haret, unde
se vor afla sãli de consultaþie, sãli de operaþie pentru animale mari ºi
mici, camerã de gardã, salã de internare postoperatorie, farmacie
vetrinarã ºi altele. Facultatea dispune pentru învãþãmântul clinic de
animale mari, de fermã, precum ºi de o biobazã pentru efectuarea
activitãþilor de cercetare.

Profesori ºi studenþi de la Facultatea de Medicinã Veterinarã, la o lucrare practicã

FACULTATEA
DE MANAGEMENT
Braºov

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068 / 42.04.37 (secretariat)
Specializarea:
 Managementul firmei
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 200;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul
managementului.
Prof.univ.dr. Ion PETRESCU
Decanul Facultãþii:

Profilul facultãþii permite efectuarea unui larg dialog, schimb de opinii
ºi experienþe cu specialiºtii în materie din þarã ºi strãinãtate, asigurând pe
aceastã cale formarea studenþilor noºtri în concordanþã cu marile
transformãri pe care le va înregistra Europa în primele decenii ale
mileniului în care am pãºit. În acest spirit ne propunem sã asigurãm
colaborarea cu Facultatea de Management Financiar - Contabil ºi
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior ale Universitãþii Spiru Haret,
cu Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice
din Bucureºti ºi cu facultãþi similare din Franþa, Germania ºi S.U.A.
Fondul de candidaþi în vederea selecþionãrii viitorilor studenþi îl asigurãm
prin activitatea de orientare universitarã, în care sunt atrase cadrele
didactice ºi cele de specialitate din unitãþile economice locale. Ea se
desfãºoarã în cadrul centrelor de orientare universitarã constituite în licee,
întreprinderi ºi unitãþi administrative ºi cuprinde: informarea, evaluarea,
autoevaluarea, pregãtirea în vederea opþiunilor, acordarea sfaturilor de
orientare, activitatea grupului de orientare.
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ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA
DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
Braºov
Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068 / 42.04.37 (secretariat)
Specializarea:
 Psihologie-pedagogie
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 300.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi. Ea
poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul
psihologiei ºi pedagogiei, specialiºti capabili sã asigure consultanþã pe
linia orientãrii ºcolare ºi profesionale, asistenþa copiilor cu deficienþe de
integrare, gestionarea resurselor umane.
Prof.univ.dr. Stroie MARCUS
Decanul Facultãþii:

Facultatea îºi are sediul în noua clãdire a Universitãþii Spiru Haret,
de altfel, singura universitate privatã din Braºov care funcþioneazã într-o
clãdire aflatã în proprietate, însumând 2429 mp. Localul modern,
practic, spaþios, luminos, elegant ºi funcþional onoreazã intrarea în al
treilea mileniu. Tot unice pentru o universitate privatã braºoveanã sunt
Aula mare, cu o capacitate de aproximativ 600 de locuri ºi clubul
studenþesc, cu cantinã-restaurant ºi discotecã. Acesta este cadrul
universitar în care se organizeazã reuniunile ºtiinþifice, dezbaterile unor
probleme de interes comun, pentru studenþi ºi profesori, întâlniri cu
personalitãþi marcante ale ºtiinþei, artei, sportului. Tot aici se desfãºoarã
spectacolele formaþiilor studenþeºti proprii, care - suntem convinºi - se
vor impune în viaþa universitarã braºoveanã.

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE
Braºov
Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068 / 42.04.37 (secretariat)
Specializarea:
 Administraþie publicã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 200;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 200.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei
rate.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti în administraþia publicã,
cercetãtori.
Prof.univ.dr. Grigore FLORESCU
Decanul Facultãþii:

Facultatea noastrã, prin calitatea procesului instructiv - educativ, prin
oferta universitarã propusã, prin înalta þinutã academicã a cadrelor
universitare de care dispune a fost printre primele instituþii de învãþãmânt
superior particular autorizatã sã funcþioneze prin Hotãrâre de Guvern.
Instituþia noastrã dispune de o excelentã bazã tehnico - materialã
proprie: sediu nou, modern, laboratoare de informaticã, de limbi strãine,
psihologie, amfiteatre, elegante sãli de curs ºi seminarii, cantinã
studenþeascã proprie etc.
În funcþie de anii de studii, studenþii noºtri au posibilitatea armonizãrii
cunoºtinþelor teoretice cu cele aplicative, practice, desãvârºindu-ºi
pregãtirea de specialitate prin practica judiciarã ºi administrativã pe care
o efectueazã sub îndrumarea titularilor de curs, la instanþele din Municipiul
Braºov: Judecãtoria Braºov, Tribunalul Braºov, Curtea de Apel Braºov ºi
la autoritãþile administraþiei publice: Consiliul Local Braºov, Primãria
Braºov, Consiliul Judeþean Braºov, Prefectura Braºov.

FACULTATEA
DE FINANÞE ªI CONTABILITATE
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr.46
Telefon: 050 / 73.30.74 (secretariat)
Specializarea:
 Finanþe ºi contabilitate
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 300;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 300.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.
Prof.univ.dr. Gheorghe RÃBOACÃ
Decanul Facultãþii:

Disciplinele ºtiinþifice ºi de specialitate alcãtuiesc un ansamblu coerent, fiind
selectate dupã criterii complexe, de complementaritate, modernism ºi pragmatism,
care sã-i permitã absolventului Facultãþii de Finanþe ºi Contabilitate o atitudine
activã, creatoare ºi eficientã în rândul celorlalte profesii cu studii superioare.
Pentru o ilustrare convingãtoare a acestor afirmaþii, stau la dispoziþie Programele
analitice ale disciplinelor de învãþãmânt din fiecare an de studiu.
În toþi anii de studii, pregãtirea teoreticã de specialitate este dublatã de
practica în producþie, în întreprinderi ºi în instituþii financiar-bancare, în
alte instituþii publice, care îi familiarizeazã pe studenþi cu problemele
practic-aplicative, precum ºi cu buna utilizare a cunoºtinþelor teoretice în
soluþionarea sau modelarea variatelor aspecte practice.
Programele de pregãtire sunt realizate prin asigurarea de cursuri, manuale,
lucrãri practice, tipãrite în cadrul Universitãþii Spiru Haret, precum ºi prin
cadre didactice cu înaltã calificare ºi o bogatã activitate ºtiinþificã, doctori în
economie ºi doctori-docenþi, precum ºi printr-un grad înalt de cuprindere a
tinerelor cadre didactice în sistemul de pregãtire prin doctoranturã.
(Continuare în pag. 10)

11 iunie 2001

OPINIA NAÞIONALÃ 308

pag. 8

Clãdiri în proprietate:

10 IMOBILE, DESTINATE PROCESULUI DE ÎNVÃÞÃMÂNT, ÎN SUPRAFAÞÃ DE 36.411 mp,
TIPOGRAFIE, EDITURÃ, POST DE TELEVIZIUNE (TVRM), 2 CLUBURI STUDENÞEªTI
(la Bucureºti ºi Braºov), INCLUZÂND CANTINE CU LINII DE AUTOSERVIRE,
RESTAURANTE, DISCOTECI, ÎN SUPRAFAÞÃ DE 7.300 mp, 3 CÃMINE STUDENÞEªTI,CU O
CAPACITATE DE 1200 LOCURI, ÎN SUPRAFAÞÃ DE 8.554 mp.
VALOAREA PATRIMONIULUI PROPRIU ESTE DE 885.635.135.000 LEI.
(RECALCULATÃ PE BAZA CURSULUI DE REVENIRE LEU-DOLAR DIN 6 IUNIE 2001, RESPECTIV, DE 28.795 LEI/DOLAR)

ÎN PAGINILE 8 ªI 9, CELE 10 CLÃDIRI DESTINATE PROCESULUI DE ÎNVÃÞÃMÂNT

În acest edificiu din Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, funcþioneazã:
Facultatea de Drept, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine,
precum ºi Postul propriu de televiziune România de Mâine (TVRM)

Amfiteatrul mare, cu o capacitate de 700 de locuri, sonorizare ºi instalaþii video, situat
în clãdirea din stânga, unde funcþioneazã Facultatea de Drept ºi Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine. Din acest Amfiteatru se pot face ºi transmisii de televiziune în
direct, dotãrile cu aparaturã de specialitate conferindu-i calitatea de studio al Postului
de Televiziune România de Mâine

În acest edificiu din Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313,
funcþioneazã: Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, Facultatea de
Sociologie-Psihologie, Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

În acest edificiu din Bucureºti, B-dul. Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3,
funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Un nou sediu, situat în Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3,
destinat activitãþilor didactice

Amfiteatrul cu 800 de locuri, din edificiul alãturat (din stânga)
(Continuare în pag. 9)
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(Urmare din pag. 8)
Braºov

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative, Facultatea de Psihologie-Pedagogie, precum ºi clubul studenþesc,
compus din cantinã cu autoservire, restaurant ºi discotecã (Braºov. Str. Turnului nr.5)

Aula mare, din clãdirea alãturatã

Câmpulung-Muscel

Râmnicu Vâlcea

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe ºi Contabilitate, Facultatea de Drept,
Colegiul Universitar Pedagogic (Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46)

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe-Contabilitate ºi Colegiul Universitar
Pedagogic (Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223)

Constanþa

Craiova

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Management Financiar-Contabil
din Craiova

Blaj

Clãdire în care funcþioneazã Facultatea de Management Financiar-Contabil ºi
Facultatea de Drept
(Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34)

În cuprinsul revistei:
ALTE CLÃDIRI
ÎN PROPRIETATE
 2 cluburi studenþeºti,
(cantine-restaurant, discoteci).................................paginile 9 ºi 16
 3 cãmine studenþeºti..............................................pagina 13
Clãdire în care funcþioneazã Colegiul Universitar Pedagogic
(Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80)

 Tipografie...............................................................pagina 13
 Post de televiziune (TVRM).................................pagina 15
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(Urmare din pag. 7)

FACULTATEA DE DREPT
Râmnicu Vâlcea

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr.46
Telefon: 050 / 73.30.74 (secretariat)
Specializarea:
 Drept
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 300;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 300.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, administraþie, avocaturã, cercetarea
ºtiinþificã, diplomaþie.
Douã imagini din laboratorul de informaticã al Facultãþii de Management Financiar-Contabil din Craiova

Prof.univ.dr. Viorel STÃNOIU
Decanul Facultãþii:

Programele de pregãtire sunt realizate de un valoros corp de cadre didactice,
cu înaltã pregãtire ºi o bogatã activitate ºtiinþificã, doctori în drept ºi doctori
docenþi, care s-au implicat în elaborarea ºi tipãrirea de cursuri, manuale,
lucrãri practice puse la dispoziþia studenþilor.
O dimensiune definitorie a activitãþii desfãºurate în facultate o constituie
cercetarea ºtiinþificã, concretizatã în numeroase manifestãri ºtiinþifice 
sesiuni ale cadrelor didactice ºi studenþilor, colocvii etc.  care s-au bucurat
de o largã prezenþã ºi de un binemeritat ecou. În acest mod, am încercat,
îndeosebi, sã dezvoltãm spiritul creator al studenþilor, capacitatea de
adaptare la realitãþile în continuã schimbare.
Pregãtirea obþinutã în facultatea noastrã deschide perspectiva ca
absolvenþii juriºti sã exercite oricare din disciplinele de profil, putând îndeplini
funcþii de jurist-consult, judecãtori, procurori, avocaþi, notari publici,
consilieri juridici, executori judecãtoreºti, grefieri, specialiºti în administraþia
publicã, în domenii de cercetare ºtiinþificã º.a.

COLEGIUL UNIVERSITAR
PEDAGOGIC
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46
Telefon: 050 / 73.30.74 (secretariat)
Specializarea:
 Institutor  muzicã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 3 ani: 200;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 4 ani: 100.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de institutori pentru învãþãmântul
primar ºi gimnazial.
Prof.univ.dr. Alexandru POPESCU-MIHÃIEªTI
Directorul Colegiului:

Absolvenþii Colegiului, care promoveazã examenul de diplomã, sunt
calificaþi sã predea în învãþãmântul preuniversitar în calitate de institutori
(pentru treapta preºcolarã, primarã sau sã predea muzica în gimnaziu),
dar pot sã-ºi continue studiile în învãþãmântul universitar cu profil de lungã
duratã, înscriindu-se direct, fãrã alte probe, în anul trei, cu posibilitatea
susþinerii examenelor de diferenþã pe parcursul anilor de studiu.
Condiþiile materiale de desfãºurare a procesului de învãþãmânt se
situeazã la standardele cele mai ridicate: spaþii corespunzãtoare, aflate
în proprietatea Universitãþii, pentru cursuri ºi seminarii, bibliotecã dotatã
cu cãrþile ºi revistele recomandate în bibliografie (dar ºi pentru efectuarea
unor cercetãri ºtiinþifice), salã de lecturã, cabinet de psihopedagogie ºi
metodicã, laboratoare cu reþea de calculatoare, librãrie etc.

FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL
Craiova

Telefon: 051/19.82.65 (secretariat)
Specializarea:
 Management financiar-contabil
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 400;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 400.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.
Conf.univ.dr. Petru BARDAª
Decanul Facultãþii:

Calitatea actului didactic ºi caracterul sãu benefic asupra studentului
sunt asigurate, în primul rând, de calitatea planului de învãþãmânt, a
programelor analitice. Conþinutul acestora corespunde exigenþelor
standardelor actuale ale învãþãmântului economic universitar. Prin
disciplinele prevãzute  obligatorii, opþionale ºi facultative, fundamentale
ºi de specialitate, planurile de învãþãmânt asigurã o pregãtire modernã,
flexibilã, orientatã spre satisfacerea cerinþelor agenþilor economici privind
abilitãþile specialiºtilor de care au nevoie.
În egalã mãsurã, calitatea procesului de învãþãmânt din Facultate
este asiguratã de un corp profesoral format din 17 cadre didactice cu
carte de muncã, 29 cadre didactice cu contract de colaborare, din
care 28 conferenþiari ºi profesori; dintre aceºtia 10 sunt doctoranzi la
alte universitãþi, iar 4 sunt în concurs de titularizare la Universitatea
Spiru Haret Bucureºti.
Achiziþionarea unei clãdiri în suprafaþã utilã de 2736,5 mp ºi suprafaþã
teren de 1947 mp ºi dotarea laboratoarelor de informaticã cu
calculatoarele necesare au dus la îmbunãtãþirea condiþiilor pentru
desfãºurarea activitãþii universitare la standardele actuale de exigenþã.

11 iunie 2001

OPINIA NAÞIONALÃ 308

pag.11

ADMITEREA 2001 LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL
Constanþa

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 041/54.50.15 (secretariat)
Specializarea:
 Management financiar-contabil
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 500;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 500.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiarcontabile, în cercetarea ºtiinþificã.
Prof.univ.dr. Ionel DUMBRAVÃ
Decanul Facultãþii:

Imagini de la Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi a studenþilor
Facultãþii de Finanþe-Contabilitate ºi Colegiului Universitar Pedagogic din Câmpulung-Muscel

Datoritã pregãtirii temeinice acordatã studenþilor cu accent deosebit pe
practicã, întemeiatã pe competenþã ºi exigenþã, facultatea a obþinut o bunã
reputaþie atât în oraºul Constanþa, cât ºi alte oraºe apropiate, determinând
un aflux impresionant de absolvenþi de liceu, dar ºi de persoane angajate în
muncã, numãrul de locuri stabilite ocupându-se an de an. Cercetarea ºtiinþificã
ocupã un loc important în activitatea cadrelor didactice ºi studenþilor. A devenit
deja tradiþie ca la cele douã facultãþi din Constanþa ale Universitãþii Spiru
Haret, de Management Financiar-Contabil ºi Drept, sã se organizeze în luna
mai sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice ºi studenþilor.
Ajunsã la a VIII-a manifestare, sesiunea din mai 2001 a avut tema: Teorie
ºi practicã în dezvoltarea economicã a României.
Sesiunea cadrelor didactice a avut în acest an o participare deosebitã,
în primul rând, prin valoarea personalitãþilor prezente, precum ºi prin
numãrul mare de participanþi din mai multe centre universitare: Bucureºti,
Craiova, Iaºi, Galaþi, Câmpulung-Muscel. La sesiune au participat cadre
didactice atât de la universitãþile de stat, cât ºi de la cele particulare,
precum ºi specialiºti de la institute de cercetare ºi alte cadre de conducere
din unitãþi economice ºi instituþii financiar-bancare reprezentative.

FACULTATEA DE DREPT
Constanþa
Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 041 / 54.50.15 (secretariat)
Specializarea:
 Drept
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 500
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 500.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, administraþie, avocaturã, cercetare
ºtiinþificã, diplomaþie.
Prof.univ.dr. Dorin CLOCOTICI
Decanul Facultãþii:

Reputaþia de instituþie de învãþãmânt superior care dã cursanþilor sãi
o pregãtire temeinicã, întemeiatã pe competenþã ºi exigenþã, a determinat
un aflux de absolvenþi de liceu. Efectivul total de studenþi cuprinde: 1448
la cursuri de zi ; 915 la cursuri cu frecvenþã redusã. Dintre aceºtia câteva
zeci urmeazã o a doua facultate.
Calitatea actului de învãþãmânt este datã, în primul rând, de competenþa
corpului profesoral, cele 76 de posturi din statul de funcþiuni fiind ocupate
de cadre didactice ºi magistraþi reputaþi ori de tineri care au absolvit cu
medii mari facultãþile de drept  inclusiv cea constãnþeanã  ºi din care
unii au deja calitatea de doctoranzi. Din totalul de 52 cadre didactice ale
facultãþii, 14 au titlul de doctor, iar 9 sunt doctoranzi.
Credibilitatea Facultãþii de Drept s-a consolidat o datã cu dezvoltarea
bazei sale materiale. În noul edificiu spaþios, achiziþionat ºi modernizat de
cãtre Universitatea Spiru Haret, facultatea dispune de patru aule, 28 de
sãli de seminar ºi cinci laboratoare: unul de criminalisticã, aflat în plinã
dotare ºi patru de informaticã; ea dispune, totodatã, de 52 calculatoare
performante, mult solicitate de studenþi ºi încadrate cu specialiºti competenþi.

FACULTATEA
DE FINANÞE-CONTABILITATE
Câmpulung-Muscel

Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr.223
Telefon ºi fax: 048/83.12.83 (secretariat)
Specializarea:
 Finanþe ºi contabilitate
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi - 4 ani: 300;
- cursuri cu frecvenþã redusã - 5 ani: 300.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi, 8.400.000
lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii financiar-contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi
expertizei financiar-contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
Prof.univ.dr. Constantin CIOTEI
Prorector:

Misiunea didacticã a instituþiei se identificã în formarea viitorilor
specialiºti-profesioniºti în domeniul financiar-contabil, chemaþi sã deprindã
schimbarea, sã o provoace, sã o conducã. În fibra sa cea mai profundã,
specialistul trebuie proiectat ºi se impune a fi realizat ca om al schimbãrii,
ca operator esenþial al dezvoltãrii, ca subiect al învãþãrii permanente, al
studiului continuu.
Baza materialã în care se desfãºoarã activitatea didacticã este
proprietatea Universitãþii Spiru Haret, fiind anume proiectatã ºi construitã
pentru activitãþi specifice învãþãmântului superior; dispunem, astfel, de
sãli moderne de curs ºi seminarii, laboratoare, aulã ºi alte spaþii
universitare, în suprafaþã de 2000 mp.
Facultatea dispune de un corp didactic capabil sã cultive în rândul celor
peste 400 de studenþi dorinþa de studiu sistematic, necesitatea de a participa
la cercetãri ºtiinþifice, dorinþa de a prelua, selectiv, informaþia existentã ºi
de a crea informaþia nouã, pe care sã o comunice în actele educaþionale.
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COLEGIUL UNIVERSITAR
PEDAGOGIC
Câmpulung-Muscel

Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223
Telefon: 048 / 83.12.83 (secretariat)
Specializãri:
 Institutor  o limbã strãinã (engleza)
 Institutor  desen
 Institutor  muzicã
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi  3 ani; Institutor  desen: 100, Institutor  o limbã strãinã
(englezã): 100; Institutor  muzicã: 100.
- cursuri cu frecvenþã redusã  4 ani; Institutor  desen: 100;
Institutor  o limbã strãinã (englezã): 100; Institutor  muzicã: 100.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de institutori pentru învãþãmântul
primar ºi gimnazial.
Conf.univ.dr. Ion ªUªALÃ
Directorul colegiului:

Specializãrile institutor-desen ºi institutor-limba englezã sunt deja la
a doua promoþie de absolvenþi, cea de anul trecut promovând în proporþie
de 98% examenul de diplomã susþinut la Universitatea Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca, pregãtirea lor fiind bine apreciatã de membrii comisiei,
ceea ce ne onoreazã ºi pe noi, cadrele didactice de aici, dar ne ºi obligã.
Sperãm ca ºi actuala promoþie  care a susþinut deja cele douã probe
scrise, de psiho-pedagogie ºi de specialitate , sã confirme faptul cã la
acest colegiu, ca ºi la celelalte structuri ale Universitãþii Spiru Haret
sunt asigurate condiþiile materiale, didactice ºi manageriale necesare
desfãºurãrii unui proces de învãþãmânt de calitate.

COLEGIUL UNIVERSITAR
PEDAGOGIC

Colegiul Universitar Pedagogic Blaj: în bibliotecã ºi în sala de curs

Blaj

Adresa: Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80
Telefon: 058 / 71.12.31 (secretariat)
Specializãri: Institutor  educaþie fizicã
Institutor  desen
Forme de învãþãmânt, durata studiilor, numãrul de locuri:
- cursuri de zi  3 ani; Institutor  educaþie fizicã: 100; Institutor  desen: 100;
- cursuri cu frecvenþã redusã  4 ani; Institutor  educaþie fizicã: 100;
Institutor  desen: 100.
 Taxa anualã de ºcolarizare este de 10.800.000 lei  cursuri de zi,
8.400.000 lei  cursuri cu frecvenþã redusã. Ea poate fi achitatã în trei rate.
Obiectivul principal constã în formarea de institutori pentru învãþãmântul
primar ºi gimnazial.
Prof.univ.dr. Alexandru FORÞU
Directorul colegiului:

Colegiul Universitar Pedagogic Blaj dispune de o bazã materialã
modernã, cu 2 laboratoare, 3 cabinete, 3 amfiteatre, 4 sãli de curs, 8 sãli
de seminarii, 1 salã polivalentã de sport, 1 bibliotecã cu 8.000 volume,
1 salã de lecturã, 2 terenuri de sport.
Procesul de învãþãmânt se desfãºoarã pe baza unor programe analitice
elaborate de specialiºti, astfel încât sã cuprindã cele mai moderne
cunoºtinþe din fiecare disciplinã.
Integrarea învãþãmântului cu activitatea practicã se realizeazã prin
organizarea unor stagii de practicã pedagogicã în instituþii ºcolare.
Cabinetele, laboratoarele, sãlile de seminar sunt dotate cu:
calculatoare, ºevalete ºi alte ustensile pentru desen, aparate de
proiecþie, monitoare etc.
Prin calitatea procesului de învãþãmânt, prin realizãrile obþinute de cadrele
didactice ºi studenþi, prin manifestãrile ºtiinþifice, artistice ºi sportive
organizate, Colegiul Universitar Pedagogic s-a impus, ca un punct de reper,
în viaþa ºtiinþificã ºi culturalã a Municipiului Blaj.

Opinia

naþionalã

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

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,Sectorul6,Bucureºti,Cont2511.1-23.1/rol-B.C.R.
Sucursala Unirea.
ISSN 1221-4019
Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Publicaþia OPINIA NAÞIONALÃ este înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci la
nr. 24.000/7.090.672 din 3 septembrie 1997.
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SIMPOZIOANELE ªI SESIUNILE ªTIINÞIFICE

ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor
ilustreazã legãtura rodnicã dintre
învãþãmânt ºi cercetarea ºtiinþificã în
toate facultãþile Universitãþii Spiru Haret

A intrat în tradiþia Universitãþii Spiru Haret organizarea de simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice consacrate evocãrii unor momente cruciale ale istoriei poporului nostru sau vieþii ºi creaþiei unor mari personalitãþi ale ºtiinþei ºi
culturii naþionale. La împlinirea a 15o de ani de la naºterea lui Spiru Haret, marele întemeietor al ºcolii moderne româneºti, Universitatea care poartã numele celui ce a devenit un simbol al eforturilor de ridicare a
României prin educaþie ºi culturã  a organizat o sesiune ºtiinþificã de o deosebitã importanþã (februarie 2001).
La tribunã, academicianul Radu Voinea vorbind despre viaþa ºi opera marelui înaintaº.
Imaginile de mai jos surprind aspecte de la sesiunile ºtiinþifice organizate de facultãþile universitãþii în primãvara acestui an.

11 iunie 2001

OPINIA NAÞIONALÃ 308

pag. 14

ÎN PROPRIETATE: TIPOGRAFIE

ASPECTE DIN LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIE
BUCUREªTI, Splaiul Independenþei nr. 313

ÎN
PROPRIETATE:

1

2

3 cãmine studenþeºti,
cu o capacitate de
1200
locuri,
în
suprafaþã de 8.554 mp
Bucureºti,
B-dul. Energeticienilor
nr. 11, Sectorul 3
Bucureºti,
Str. Moldoviþa
nr. 3, Sectorul 4

1

2

Cu peste 300 de computere sunt echipate laboratoarele de informaticã, precum ºi cele destinate altor specialitãþi

Laborator de informaticã pentru facultãþile situate
în edificiul din Splaiul Independenþei, nr. 313

Laborator de informaticã, situat
în Palatul Sporturilor ºi Culturii

Laborator de informaticã, situat în edificiul din ªoseaua
Berceni, nr. 24
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În proprietate:

TV România de Mâine
Post de televiziune
naþional, universitar ºi cultural

Dotat cu tehnicã de ultimã
generaþie în domeniu, Centrul de
televiziune România de Mâine
transmite cursuri, sinteze
pentru studenþii Universitãþii
Spiru Haret, precum ºi emisiuni
cu caracter cultural, informativ,
de larg interes.

Programul

Postului de televiziune România de Mâine
Luni

11 iunie 2001
7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache.
Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:40 (r)
9:35 Facultatea de Drept
Drept constituþional (15) 15:10 (r)
10:05 Familia ºi societatea. Documentar
15:40 (r)
10:35 Facultatea de Sociologie  Psihologie
Psihologie experimentalã (3)
16:10 (r)
11:10 Prezentare. Facultatea de
Marketing ºi Comerþ Exterior a
Universitãþii Spiru Haret 16:45 (r)
11:20 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (4)
16:55 (r)
11:40 Educaþia în ºcoli. Documentar
17:15 (r)
12:10 Facultatea de Drept
Drept civil (9) 17:45 (r)
12:50 Prezentare. Facultãþile din Blaj
ale Universitãþii Spiru Haret
13:00 Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine
Istorie ºi civilizaþie francezã (7)
19:00 (r)
13:40 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã
româneascã
13:50 Facultatea de Management
Financiar  Contabil
Bazele informaticii (17) 20:20 (r)
14:15 Renaºterea unei regiuni.
Documentar 20:50 (r)
14:45 Muzicã popularã 21:20 (r)
18:30 ºi 21:40 ªtiri

Vineri

Marþi

12 iunie 2001
7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache.
Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:30 (r)
9:35 Facultatea de Management Financiar  Contabil
Statisticã economicã (13) 15:15 (r)
10:00 Cum sã începem o afacere ?
Documentar (3) 15:40 (r)
10:20 Prezentare. Facultatea de Management Financiar-Contabil a
Universitãþii Spiru Haret 16:00 (r)
10:35 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã (25) 16:15 (r)
11:05 Reciclarea prosperitãþii.
Documentar 16:50 (r)
12:35 Facultatea de Drept
Drept roman (29) 17:15 (r)
13:05 Prezentare. Facultãþile din
Câmpulung Muscel ale
Universitãþii Spiru Haret 17:45 (r)
13:15 Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Biroticã (1) 17:55 (r)
13:40 Doar o zi. Reportaj turistic 20:05 (r)
13:50 Departamentul pentru pregãtirea personalului didactic
Psihologia educaþiei (18) 19:00 (r)
14:20 Videoclipuri muzicale 20.15 (r)
18:30 ºi 21:10 ªtiri

Sâmbãtã

Miercuri

Joi

13 iunie 2001

14 iunie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache.
Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:30 (r)
9:35 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru
economiºti (5) 15:20 (r)
10:05 Cum sã începem o afacere ?
Documentar (4) 15:50 (r)
10:30 Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Statisticã economicã (14) 16:15 (r)
11:10 Prezentare. Facultãþile din
Râmicu Vâlcea ale Universitãþii
Spiru Haret 16:55 (r)
11:20 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine
Limba latinã (2) 17:05 (r)
11:55 Profesorii profesorilor noºtri
20:05 (r)
12:50 Facultatea de Drept
Drept civil (10)
13:25 Prezentare. Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalisticã a
Universitãþii Spiru Haret
13:40 Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Biroticã (2) 17:40 (r)
14:15 Râul din pãdure.
Reportaj turistic
14:25 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine
Limba francezã  curs practic (2)
14:50 Nemuritorul Jazz 21:00 (r)
18:15 Secvenþe universitare
18:30 ºi 21:30 ªtiri
19:00 Litera ºi spiritul legii.
Consultaþii cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache.
Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:35 (r)
9:35 Facultatea de Management
Financiar - Contabil
Bazele informaticii (3) 15:25 (r)
10:15 Atelier studenþesc.
Campionii noºtri 16:05 (r)
10:35 Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (2) 16:20 (r)
11:35 Prezentare. Facultãþile din
Constanþa ale Universitãþii
Spiru Haret 17:20 (r)
11:45 Facultatea de Sociologie Psihologie
Fundamentele psihologiei (4) 17:30 (r)
12:05 Mai departe ºi mai sus
Documentar 17:55 (r)
12:35 Facultatea de Management
Financiar - Contabil
Tehnologii moderne. Sintezã (2)
19:00 (r)
13:10 Cum sã începem o afacere?.
Documentar (5) 20:40 (r)
13:35 Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Biroticã (3) 20:10 (r)
14:05 Prezentare. Facultatea de
Sociologie  Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret
14:35 Facultatea de Sociologie 
Psihologie
Informaticã pentru sociologie (8)
15:10 Virtuozi ai instrumentelor
muzicale 21:05 (r)
18:25 Secvenþe universitare
18:30 ºi 21:15 ªtiri

ªtiri din þarã
ºi din întreaga lume
pentru cele mai largi
categorii
de telespectatori

Duminicã

15 iunie 2001

16 iunie 2001

17 iunie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 O orã cu Nicolae Cristache.
Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 20:00 (r)
9:35 Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Geografie economicã mondialã (9)
15:45 (r)
10:30 Comerþ cu amãnuntul.
Documentar 16:40 (r)
11:00 Prezentare. Facultãþile din Braºov
ale Universitãþii Spiru Haret 17:05 (r)
11:15 Departamentul pentru
pregãtirea personalului didactic
Psihologia educaþiei (19) 17:20 (r)
11:40 Educaþia în ºcoli. Documentar
17:50 (r)
12:10 Facultatea de Management
Financiar - Contabil
Bazele contabilitãþii (15)
12:45 Cum sã începem o afacere?.
Documentar (6)
13:10 Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport
Anatomie funcþionalã (3)
14:10 Prezentare. Facultatea de
Medicinã Veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret
14:50 Jazz la Cotton Club (1) 20:35 (r)
18:20 Secvenþe universitare
18:30 ºi 21:30 ªtiri
19:00 Lumea în clipa 2000. Talkshow
realizat de Marian Oprea

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã
Teoria comunicãrii (1) 16:15 (r)
9:35 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:30 (r)
10:15 Facultatea de Management
Financiar - Contabil
Bazele contabilitãþii (16) 17:50 (r)
10:45 Asigurãrile în economia de
piaþã. Documentar
11:15 Facultatea de Drept
Drept civil (10) 19:00 (r)
11:45 Familia ºi societatea.
Documentar
12:15 Departamentul pentru
pregãtirea personalului didactic
Psihologia educaþiei (20) 20:10 (r)
12:45 O universitate pentru mileniul III
13:05 Facultatea de Management
Financiar - Contabil
Biroticã (4)
13:30 Expo market.
De la teorie la practicã
13:50 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine
Introducere în cultura ºi civilizaþia
hispanicã (1)
14:15 Jazz la Cotton Club (2) 20:40 (r)
15:05 Litera ºi spiritul legii
Consultaþii cu prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:45 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã
româneascã
15:35 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret
18:30 ºi 21:30 ªtiri

7:30 ªtiri (r)
8:00 Facultatea de Drept
Drept roman (10) 15:25 (r)
8:30 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:35 (r)
9:05 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine
Limba românã (11) 16:30 (r)
10:10 Contemporanul meu,
Caragiale 15:55 (r)
10:45 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine
Etnografie ºi folclor (1) 17:30 (r)
11:10 Tradiþii pãstoreºti.
Documentar 17:55 (r)
11:35 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine
Introducere în cultura ºi civilizaþia
hispanicã (2) 19:00 (r)
12:15 Lumea în clipa 2000 (r)
13:15 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici pentru economiºti (6)
20:10 (r)
13:40 O universitate pentru mileniul III
14:00 Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Biroticã (5)
14:30 Jazz în aer liber 20:40 (r)
18:30 ºi 21:35 ªtiri

Posibilitãþi de recepþionare
a emisiunilor
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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ÎN PROPRIETATE: CLUBUL UNIVERSITÃÞII
în care funcþioneazã cantina cu linii de autoservire,
restaurant ºi discotecã

Una din sãlile de mese

Clãdire situatã în BUCUREªTI, B-dul Metalurgiei nr. 87

Aspect din bucãtãria restaurantului

Linie de autoservire ºi spaþiul amenajat pe terasã pentru servirea mesei

Aspect din holul Clubului Universitãþii

Aspect din discotecã

