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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Universitatea Spiru Haret
în pragul admiterii pentru
anul universitar 2002-2003
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Fundaþia România de Mâine ºi, în
cadrul ei, Universitatea Spiru Haret au
luat fiinþã la 19 ianuarie 1991, ca
instituþii social-umaniste de învãþãmânt,
ºtiinþã ºi culturã, cu caracter
nonprofit, nonguvernamental ºi fãrã
scopuri politice.

Structurã instituþionalã
Complexã ºi cuprinzãtoare,
structura Fundaþiei România de
Mâine include în prezent:
 Universitatea Spiru Haret, al cãrei
spirit tutelar este marele sociolog ºi
matematician de recunoaºtere internaþionalã, creator al învãþãmântului
românesc modern, Spiru Haret. Este
cea mai mare instituþie de învãþãmânt
superior particular din România, având
25 de facultãþi ºi 28 de specializãri. În
cadrul ei învaþã peste 30.000 de
studenþi, pregãtiþi de 1.350 cadre
didactice, dintre care peste 80% sunt
doctori în ºtiinþe sau doctori docenþi,
unele având statutul de membru titular
sau membru corespondent al
Academiei Române;
 4 institute de cercetare ºtiinþificã
în domeniile sociologiei, economiei,
relaþiilor internaþionale ºi medicinei,
care funcþioneazã integrat cu
facultãþile de profil. În cadrul acestora
desfãºoarã o activitate de cercetare
plurivalentã cercetãtori, cadre
didactice ºi studenþi;
 Academia de Culturã Naþionalã
Dimitrie Gusti, care poartã numele
fondatorului ªcolii sociologice de la
Bucureºti;
 Postul propriu de televiziune
naþional, universitar ºi cultural
România de Mâine (tvRM);
 Editura;
 Tipografia;
 Revista de informaþie, opinie ºi
idei de larg interes naþional Opinia
naþionalã;
 2 complexe de servire a mesei,
recreere ºi divertisment;
 3 cãmine studenþeºti;
 Baza sportivã;
 Centrul de proiectare;
 Antrepriza de construcþie.

Preocupare permanentã
pentru condiþiile de studiu
ºi de viaþã ale studenþilor
Atenþia ºi grija constante manifestate
pentru crearea unor condiþii optime de
studiu ºi de viaþã ale studenþilor au
constituit preocuparea permanentã a
conducerii Fundaþiei România de Mâine
ºi Universitãþii Spiru Haret.
În acest sens, s-au fãcut eforturi
financiare considerabile pentru
dezvoltarea ºi modernizarea bazei
materiale, valoarea totalã a investiþiilor
ridicându-se la peste 1.300 miliarde lei.
Patrimoniul propriu, amplasat în
Bucureºti ºi în 6 centre urbane cu vechi
ºi remarcabile tradiþii în domeniul
învãþãmântului, al vieþii ºtiinþifice ºi
culturale din România, se concretizeazã,
în prezent, într-un numãr de 17 clãdiri
proprii, dintre care 14 pentru
desfãºurarea, în bune condiþii, a
procesului de învãþãmânt; 3 cãmine
studenþeºti, cu o capacitate de cazare de
1.200 de locuri; 2 complexe
multifuncþionale alcãtuite din cantinerestaurant ºi spaþii destinate activitãþilor
cultural-recreative ºi de divertisment (în
Bucureºti ºi la Braºov); editurã ºi
complex tipografic computerizat, care
asigurã integral necesarul de cursuri,
manuale, reviste etc., pentru toþi studenþii
Universitãþii; post de televiziune
naþional, universitar ºi cultural propriu;
laboratoare dotate cu circa 350
calculatoare de ultimã generaþie ºi
aparaturã performantã; reþea de
calculatoare racordate la INTERNET;
biblioteci cu un bogat ºi valoros fond de
carte; bazã sportivã modernã, cu o
suprafaþã de 28.000 mp, cuprinzând un
stadion cu 5.000 de locuri, 10 terenuri
de tenis, terenuri de handbal, volei,
baschet etc.
În anul universitar 2001-2002,
studenþii Universitãþii Spiru Haret au
beneficiat de facilitãþi importante.
Pe lângã taxele de ºcolarizare
moderate, stabilite în lei ºi achitate
în 3 rate, toþi studenþii Universitãþii
Spiru Haret au dispus de cursuri
realizate în editura ºi tipografia
proprii, cu o reducere de 30% faþã de
preþul la care se vând în librãrii, de
servitul mesei, în cantinele proprii, la
preþuri subvenþionate de Fundaþia

România de Mâine, de posibilitãþi de
recreere ºi divertisment, oferite de
cele douã cluburi studenþeºti ºi de
baza sportivã proprie.
În acelaºi timp, tuturor studenþilor
care au obþinut, pentru pregãtirea
profesionalã, medii între 9 ºi 10 li s-au
acordat, din fondurile proprii ale
Fundaþiei România de Mâine, burse de
merit în valoare totalã de 1.300.000.000
lei. Alþi studenþi au beneficiat de burse
pentru stagii de pregãtire practicã în þãri
ale Europei Occidentale, burse finanþate
de Universitate ºi de programe ale
Uniunii Europene.

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

 FACULTATEA DE DREPT
Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4
Telefon: 334.44.19/123,124; 334.62.05/123,124 (secretariat)
Specializarea: Drept (Specializare acreditatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale vieþii
sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie, administraþie.

 FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE
Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4
Telefon: 334.47.99/116,122; 334.47.23/116,122 (secretariat)
Specializãri: O limbã ºi literaturã strãinã A(englezã, francezã) - O limbã ºi literaturã strãinã
B(francezã, englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã) (Specializare acreditatã);
Limba ºi literatura românã - O limbã ºi literaturã strãinã (englezã, francezã)
(Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori ºi traducãtori cu specializare în
douã limbi strãine.

Amplificare ºi diversificare
continuã a relaþiilor
interinstituþionale
Universitatea Spiru Haret este
singura instituþie de învãþãmânt
superior particular, care, împreunã cu
alte 6 universitãþi de stat din România,
a devenit, din 1991, membrã a Alianþei
Universitare pentru Democraþie, cu
sediul la Universitatea Tennessee,
Statele Unite ale Americii, alianþã care
grupeazã, în prezent, 150 de
universitãþi din SUA ºi din þãri ale
Europei Centrale ºi de Est.
În ultimii ani, s-au amplificat ºi
diversificat continuu relaþiile de
colaborare  în plan educaþional,
ºtiinþific ºi cultural  dintre Fundaþia
România de Mâine  Universitatea
Spiru Haret ºi instituþii similare din SUA,
Japonia, Germania, Anglia, Franþa,
Spania, Grecia, Danemarca, Israel.

Cu faþa spre viitor
În perspectivã imediatã, urmeazã a
fi construit, în Capitalã, un complex ºi
modern campus universitar, pe un teren
în suprafaþã de 5,8 hectare, concesionat,
pe o perioadã de 99 de ani, de Consiliul
General al Municipiului Bucureºti. El
va cuprinde: Universitatea Spiru Haret,
un spital clinic universitar, un hotel de
2 stele pentru studenþi, cu o capacitate
de 1000 de locuri, un hotel pentru
visiting professors, un centru de
conferinþe pentru manifestãri ºtiinþifice
ºi culturale, interne ºi internaþionale, un
sediu pentru birouri ale administraþiei.
Pentru realizarea construcþiei ºi
dotãrii acestor obiective  ce vor fi
date în funcþiune în anul 2006  ,
recent, a fost semnat un contract de
finanþare în valoare de 400 de
milioane dolari, credit extern ce va fi
rambursat în 30 de ani.

La Universitatea Spiru Haret, admiterea pentru
anul de învãþãmânt 2002-2003 se organizeazã la
specializãrile aprobate prin Hotãrârea Guvernului
României privind structurile ºi specializãrile
universitare acreditate sau autorizate sã
funcþioneze provizoriu din instituþiile de
învãþãmânt superior, nr. 410 din 25 aprilie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 313
din 13 mai 2002.

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.313, în care funcþioneazã
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Facultatea de Marketing
ºi Facultatea de Filosofie-Jurnalism

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr.
313, Sectorul 6
Telefon: 410.43.70/113 (secretariat)
Specializãri: - Contabilitate ºi informaticã de gestiune (Specializare acreditatã);
- Finanþe ºi Bãnci (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
contabile ºi financiar-bancare, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile ºi financiare, în cercetarea ºtiinþificã.

 FACULTATEA DE FILOSOFIE - JURNALISM
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr.
313, Sectorul 6
Telefon: 410.39.11/111 (secretariat)
Specializarea: Filosofie-Jurnalism (Specializare acreditatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori, specialiºti în mass-media.

 FACULTATEA DE MARKETING
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul Independenþei nr.
313, Sectorul 6
Telefon: 410.51.62 (secretariat)
Specializarea: Marketing (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul marketingului,
al relaþiilor economice internaþionale, în cercetarea ºtiinþificã.
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Laboratoare dotate cu circa 350 de calculatoare
de ultimã generaþie ºi aparaturã performantã,
sãli de curs, biblioteci
1

Studenþi economiºti la examen

2

Practicã de specialitate cu ajutorul computerului

3

1. Laboratorul de criminalisticã al Facultãþii de Drept
2. Laboratorul de informaticã

Activitãþi specifice în laboratoarele
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

3. Biblioteca Facultãþii de Drept

Studenþi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
în tabãra de la Predeal

Laborator de informaticã situat în
edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313

Laborator al
Facultãþii de Arhitecturã

Activitãþi în Clinica veterinarã ºi într-unul din
laboratoarele Facultãþii de Medicinã Veterinarã

Studenþi ai Facultãþii de Geografie la practicã
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Clãdiri proprii pentru desfãºurarea, în bune condiþii,
a procesului de învãþãmânt

(Continuare din pag. 1)

Clãdire în proprietate din Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã:
Facultatea de Sociologie-Psihologie
ºi Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3
Telefon: 255.60.95 (secretariat)
Specializarea: Sociologie-Psihologie (Specializare în curs de acreditare)
Obiectivul principal constã în formarea de sociologi-psihologi, cercetãtori, cadre
didactice, specialiºti sociologi-psihologi pentru domeniile industrial, agrar, cultural,
mass-media, politic, medical, asistenþã ºi protecþie socialã.

Clinica Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
Strada Maºina de Pâine nr. 47, Sectorul 2, Bucureºti

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Adresa: Bucureºti, Str. Jandarmeriei nr. 2, Sectorul 1
Telefon: 230.69.16 (secretariat)
Specializarea: Medicinã veterinarã (Specializare acreditatã)
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, ca ºi în asistenþa medicalã veterinarã ºi marketing
farmaceutic veterinar.

Amfiteatrul mare din
edificiul situat în B-dul Basarabia nr. 256

 FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE

Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3
Telefon: 255.60.94 (secretariat)
Specializarea: Relaþii internaþionale ºi studii europene (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile relaþiilor
internaþionale, studiilor europene, diplomaþie.

Clãdire în proprietate din Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11,
în care funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

 FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3
Telefon: 323.79.65 (secretariat)
Specializãri: Educaþie fizicã ºi sport (Specializare acreditatã)
Kinetoterapie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, antrenori cu înaltã calificare,
kinetoterapeuþi.

(Continuare în pag. 4)
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(Continuare din pag. 3)
Palatul Sporturilor ºi Culturii, Bucureºti

 FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.67.12 (secretariat)
Specializarea: Geografie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori, specialiºti în
cercetarea mediului înconjurãtor în direcþiile: geomorfologie-pedologie, hidrologieclimatologie, geografie economicã-turism, riscuri, dezastre naturale ºi apãrare civilã.

 FACULTATEA DE ISTORIE

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.67.12 (secretariat)
Specializarea: Istorie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, muzeografi, cercetãtori.

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40 / 149 (secretariat)
Specializarea: Arhitecturã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de arhitecþi, proiectanþi în construcþii,
specialiºti în domeniul design-ului.

RECTORATUL
Universitãþii Spiru Haret
Palatul Sporturilor ºi Culturii,

Parcul Tineretului, Sectorul 4, Bucureºti
Telefon: 330.34.80, 330.25.60
Fax: 330.37.05
www.SpiruHaret.ro
info@SpiruHaret.ro

 FACULTATEA DE MUZICÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.67.12 (secretariat)
Specializarea: Pedagogie muzicalã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, dirijori, interpreþi vocali ºi
instrumentali.

 FACULTATEA DE MATEMATICÃ - INFORMATICÃ

Adresa: Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4
Telefon: 330.40.40 / 187 (secretariat)
Specializarea: Matematicã-Informaticã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul matematiciiinformaticii, cercetãtori, matematicieni ºi informaticieni pentru variate domenii.

Clãdiri proprii pentru desfãºurarea, în bune condiþii,
a procesului de învãþãmânt

Clãdirea în proprietate din Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46,
în care funcþioneazã Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate
ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu, nr. 46
Telefon: 050/ 73.30.74 (secretariat)
Specializarea: Drept (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale vieþii
sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie, administraþie.

 FACULTATEA DE CONTABILITATE

Adresa: Râmnicu Vâlcea, B-dul General Praporgescu, nr. 46
Telefon: 050/ 73.30.74 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale activitãþii
contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea
ºtiinþificã.

Clãdirea în proprietate din Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34, în care funcþioneazã
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 041/54.50.15 (secretariat)
Specializarea: Drept (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale vieþii
sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie, administraþie.

 FACULTATEA DE CONTABILITATE

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34
Telefon: 041/54.50.15 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea
ºtiinþificã.

(Continuare în pag.5)
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Clãdiri proprii pentru desfãºurarea, în bune condiþii,
a procesului de învãþãmânt

(Continuare din pag. 4)

Clãdirea în proprietate din Braºov, Str. Turnului nr. 5, în care funcþioneazã
Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe Administrative ºi Facultatea de
Psihologie-Pedagogie ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE MANAGEMENT
Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Management (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul managementului.

 FACULTATEA DE ªTIINÞE ADMINISTRATIVE

Clãdirea în proprietate din Câmpulung Muscel, Str. Traian nr. 223,
în care funcþioneazã Facultatea de Contabilitate a Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE CONTABILITATE

Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223
Telefon: 048/83.12.83 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale activitãþii
contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea
ºtiinþificã.

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Administraþie publicã (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti în administraþia publicã centralã ºi
localã, cercetãtori.

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5
Telefon: 068/42.04.37 (secretariat)
Specializarea: Psihologie-Pedagogie (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul psihologiei ºi
pedagogiei, specialiºti capabili sã asigure consultanþã pe linia orientãrii ºcolare ºi
profesionale, asistenþã copiilor cu deficienþe de integrare, gestionarea resurselor umane.

 FACULTATEA DE FINANÞE-BÃNCI

Adresa: Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80
Telefon: 058/ 71.12.31 (secretariat)
Specializarea: Finanþe ºi Bãnci (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul financiar ºi bancar,
al informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei financiar-contabile.

Clãdirea în proprietate din Craiova,
Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis, în care funcþioneazã
Facultatea de Contabilitate a Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE CONTABILITATE

Adresa: Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis
Telefon: 051/ 19.82.65 (secretariat)
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune (Specializare autorizatã)
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea
ºtiinþificã.

Clãdiri în proprietate din Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80, în care funcþioneazã
Facultatea de Finanþe-Bãnci a Universitãþii Spiru Haret
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În proprietate

Cãmine ºi cantine studenþeºti, spaþii destinate activitãþilor
cultural-recreative ºi de divertisment, terenuri ºi amenajãri pentru sport

Baza sportivã din ªoseaua Berceni nr. 104
Cãmine studenþeºti, Aleea Moldoviþa nr. 5-10

Clãdirea
din
B-dul Metalurgiei
nr. 87,
în care
funcþioneazã
cantina cu
linie de
autoservire

Braºov, Strada Turnului, nr. 5
Clãdirea în care funcþioneazã cantina studenþeascã. Imagine de interior.

Imagini de interior
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
3 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10.00 Drept internaþional public (12)
11.00 Economie politicã (9)
11.50 Anatomie funcþionalã (2)
12.45 Literaturã românã (1)
13.55 Promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: George Enescu (1). Emisiune
de Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu (r)
16:30 Program muzical
17:00 Orizonturi economice. Polarizare ºi sãrãcie
în tranziþie. Invitaþi: prof.univ.dr. Nicolae Belli,
conf.univ.dr. Maria Molnar. Realizatori:
prof.univ.dr. Victor Axenciuc, dr. Stela Cristea
18:00 Not yet but soon - emisiune de Doru Enache (r)
18:30 Litera ºi spiritul legii. Autocenzurã versus
cenzurã. Invitat: Jeana Gheorghiu. Emisiune
de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Fairplay - talk-show în direct de Mugur Popovici
22:00 Idei în contemporaneitate. Modalitãþi de a trata
istoria. Participã: lector univ.dr. Pamfil
Nichiþelea, cercetãtor ºtiinþific Marin Badea.
Realizator: prof.univ.dr. Ioan Roºca (r)
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

MARÞI
4 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept penal  partea specialã (26)
11:15 Teoria comunicãrii (3/1)
11:55 Drept roman (3/2)
12:35 Cercetãri de marketing (1)
13:05 Bazele contabilitãþii (4)
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Fairplay - talk-show de Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional: Algeria. Emisiune de
Ioana Nitobe (r)
18:00 ABC ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica (r)
18:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.drd. Valeriu Marinescu
19:00 Diplomaþie ºi politicã. Controverse privind
Calea a 3  a de dezvoltare. Participã: prof.univ.dr.
Ion Mitran, prof.univ.dr. Constantin Vlad.
Emisiune de asistent univ.drd. Nicolae Mardari
19:00 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
în direct de Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt. Automobile. Relaþii
industriale  filme documentare
22:55 Promo
23:00 Orizonturi economice. Polarizare ºi sãrãcie
în tranziþie. Participã: prof.univ. Nicolae Belli,
conf.univ.dr. Maria Molnar. Realizatori:
prof.univ.dr. Victor Axenciuc, dr.Stela Cristea (r)
24:00 Dincolo de arenã. Talk-show de Mugur Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

MIERCURI
5 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil an III (6)
10:45 Dreptul muncii (2)
11:55 Limba românã (8/1)
12:30 Limba latinã (5)
13:00 Bazele informaticii an II (2)
13:30 Etnografie ºi folclor (1)
13:55 Promo
14:00 ªtiri, promo, muzica
14:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
realizat de Marian Oprea (r)
16:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã (r)
17:00 Portret în sunet: Sorin Lerescu (r)
18:00 Universul cunoaºterii. Copiii ºi creativitatea.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:00 Reþete pentru sãnãtate. Medicul dumneavoastrã de gardã. Terapii neconvenþionale.
Emisiune de Eugenia Grosu Popescu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
în direct realizat de Marian Oprea
22:00 Orizonturi economice. Agricultura României
de la subzistenþã la rezistenþã. Invitaþi:
ing. Vasile Berbecel, preºedintele Asociaþiei
agricole Smirna, prof.univ.dr. Mihai Berca.
Realizatori: prof.univ.dr. Victor Axenciuc,
lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã.
23:00 Lumea sporturilor (reluare)
24:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

JOI
6 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (2)
11:05 Geografie economicã mondialã (2/2)
11:35 Istoria economicã a României (10)
12:05 Pedagogie generalã (21)
12:40 Biroticã (3)
13:05 Istoria limbii române an II (2)
13:55 Promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
realizat de Marian Oprea (reluare)
16:00 Dincolo de arenã. Talk  show în direct realizat
de Mugur Popovici
17:00 Invitaþie la fim - emisiune de Emil Voicu (r)
18:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Societatea sub lupã. Amplificarea conflictualitãþii în rural  cercetare sociologicã. Emisiune
de prof.univ.dr. Nicolae Radu
19:00 Atelier studenþesc: Tonus  emisiune concurs
de Daniel Paraschiv ºi Alina Mihuþ
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
în direct realizat de Eugen Zainea
22:00 Cheia succesului  management XXI
23:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

VINERI
7 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept financiar an II (4/2)
10:35 Istoria literaturii române (4)
11:10 Drept financiar public (4)
12:05 Bazele informaticii (5)
12:40 Istorie ºi civilizaþie francezã (4)
13:20 Istoria statului ºi dreptului român (6)
13:50 Muzicã - promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Starea naþiunii. România, încotro? Talk-show
realizat de Eugen Zainea (r)
16:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
Infosport: campionate, competiþii. Emisiune
realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi
Mugur Popovici
17:00 Dicþionar economic: Strategia dezvoltãrii economice. Invitat: prof.univ.dr. Constantin Mecu.
Realizator: lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
17:30 Societatea sub lupã. Amplificarea conflictualitãþii în rural  cercetare sociologicã. Emisiune
de prof.univ.dr. Nicolae Radu (r)
18:00 Presa  a câta putere? Talk-show în direct
realizat de Nicolae Cristache
19:00 Program muzical
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Lumea în clipa 2000. Exerciþii de memorie (3).
Invitaþi: Paul Dimitriu ºi ªerban Milcoveanu.
Talk  show de Marian Oprea
21:30 Program muzical
22:00 Planeta pãmânt. Marea Britanie în 50 de titluri.
Oraºe româneºti: Bucureºti  filme documentare
23:00 Diplomaþie ºi politicã. Emisiune de
asistent univ.drd. Nicolae Mardari (r)
23:30 Universitaria. Facultãþile Universitãþii Spiru
Haret se prezintã (3). Emisiune de conf.univ.
Sultana Craia (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)
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SÂMBÃTÃ
8 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.drd. Valeriu Marinescu (r)
9:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
9:30 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:30 ABC  ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica
11:00 Universitaria. Facultãþile Universitãþii Spiru
Haret se prezintã (4). Emisiune de Sultana Craia
11:30 Cu
ºi despre muzicã (r)
12:30 Puncte cardinale. Talk-show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de
prof.univ.dr. Constantin Vlad ºi asist.univ.drd.
Nicolae Mardari
13:30 Litera ºi spiritul legii. Autocenzurã versus
cenzurã. Invitat: Jeana Ghiorghiu. Emisiune
de prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
14:30 Presa  a câta putere? Talk-show de Nicolae
Cristache (r)
15:30 Muzicã popularã
16:00 Lumea sporturilor. Glorii ale sportului
românesc: Doina Melinte  campioanã olimpicã.
Infosport: campionate, competiþii. Emisiune
realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici
17:00 În slujba adevãrului. Procese celebre: procesul
lui Ghenadie Petrescu. Invitaþi: prof.univ.dr.
Mircea Duþu ºi lector univ. Anton Caragea.
Emisiune de conf.univ.dr. Petre Buneci
18:00 Tableta, de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
18:10 Program muzical
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Laborator de creaþie: Eusebiu ªtefãnescu.
Emisiune de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
21:30 Portret în sunet: Sorin Lerescu (2). Emisiune
de Carmen Stoianov
22:30 Idei în contemporaneitate: Rãspundere ºi
responsabilitate. Invitat: prof.univ.dr. Ion
Tudosescu. Emisiune de prof.univ.dr. Ioan Roºca
23:00 Dicþionar economic: Strategia dezvoltãrii economice. Invitat: prof.univ.dr. Constantin Mecu.
Realizator: lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
24:00 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
9 iunie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Program muzical
9:00 Repere spirituale - emisiune de prof.univ.dr.
Mihail Diaconescu
10:00 Universul cunoaºterii. Forme ºi conþinuturi.
Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
11:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
11:30 Reþete pentru sãnãtate.  Medicul dumneavoastrã de gardã. ·Terapii neconvenþionale
Emisiune de Eugenia Grosu Popescu (r)
12:00 Lumea în clipa 2000. Exerciþii de memorie (3).
Invitaþi: Paul Dimitriu ºi ªerban Milcoveanu.
Talk  show de Marian Oprea (r)
13:00 Club internaþional. Realizatorii tvRM despre
promovarea valorilor culturale româneºti.
Emisiune de Ioana Nitobe
15:00 Invitaþie la film. Emisiune de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor. Maratonul lumii - jurnal
de expediþie cu Uca Marinescu. Infosport:
campionate, competiþii. Emisiune realizatã de
prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Maeºtri: George Enescu (2). Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu
18.00 Film documentar. Patrimoniul cultural al
umanitãþii: Segovia
19:00 Autografe muzicale: Silvia Dumitrescu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:00 Planeta pãmânt. Compania de dans Rebecca
Kelly. Mici întreprinzãtori, mici afaceri  filme
documentare
20:55 Promo
21:00 Sã cunoaºtem instrumentele muzicale: Harpa (r)
21:30 Cuvinte potrivite  coproducþie tvRM 
TVR Internaþional
22:00 Puncte cardinale. Talk  show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de
prof.univ.dr. Constantin Vlad ºi asistent univ.drd.
Nicolae Mardari (r)
23:00 Program muzical nocturn
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Postul de televiziune
ROMÂNIA
DE MÂINE
 NAÞIONAL
 UNIVERSITAR
 CULTURAL

Prin noi,
facultatea
la tine acasã
Postul de televiziune
România de Mâine (tvRM)
transmite, în direct ºi
înregistrate, din amfiteatrele ºi laboratoarele universitãþii, cursuri, sinteze,
consultaþii, lucrãri practice de laborator pentru
toþi studenþii, cu precãdere
pentru cei ocupaþi în diverse activitãþi.

ªTIRI
din þarã ºi din întreaga
lume pentru cele mai
largi categorii de
telespectatori
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Preocupare permanentã pentru
condiþiile de studiu ºi de viaþã ale studenþilor
Burse pentru studenþii merituoºi

Studenþilor care au obþinut, pentru pregãtirea profesionalã, medii între 9 ºi 10 li s-au acordat, din fondurile proprii ale Fundaþiei România de Mâine, burse de
merit în valoare totalã de peste 1.300.000.000 lei. În anul universitar 2001-2002 au primit burse de merit peste 180 de studente ºi studenþi. Imaginile de mai sus surprind
momentul înmânãrii diplomelor la Facultatea de Sociologie-Psihologie, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi Facultatea de Drept. Alþi studenþi au beneficiat de
burse pentru stagii de pregãtire practicã în þãri ale Europei Occidentale, burse finanþate de Universitate ºi de programe ale Uniunii Europene.

Studenþii Universitãþii Spiru Haret dispun de cursuri realizate în editura ºi
tipografia proprii, cu o reducere de 30% faþã de preþul la care se vând în librãrii

Laboratorul de tehnoredactare computerizatã ºi Tipografia Fundaþiei România de Mâine (Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313)

Profesori din mari universitãþi ale lumii conferenþiazã în faþa studenþilor
Universitãþii Spiru Haret

Profesorul Juergen ERFURT, directorul Institutului de Limbi
ºi Literaturi Romanice de la Universitatea J.W. Goethe din
Frankfurt pe Main, la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

Profesorii japonezi Yasuhito DOI ºi Noriyoshi MIYAMOTO
au conferenþiat la facultãþile de ºtiinþe economice despre
sistemul economic, gândirea specific japonezã ºi trãsãturi
ale civilizaþiei japoneze.

Reputatul istoric francez Alain RUZÉ a susþinut la Facultatea de Istorie
o expunere privind demitizarea istoriei, definirea raportului dintre
tradiþie ºi patriotism etc.
Împreunã cu profesorul francez, prof. univ. dr. ªtefan ªTEFÃNESCU,
membru al Academiei Române, profesor la Universitatea Spiru Haret.

