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Spiru Haret

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Cu voinþa fermã de a consolida realizãrile obþinute, de a trece la o nouã
etapã, calitativã prin excelenþã, reafirmãm vocaþia academicã a Universitãþii
Spiru Haret, rãspunderea ce îi revine, în sistemul naþional de învãþãmânt
superior, pentru formarea specialiºtilor capabili sã edifice România de mâine
Cuvântarea rostitã de
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
rectorul Universitãþii Spiru Haret

Onorat prezidiu,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Dupã cum aþi luat cunoºtinþã din
presã, de la radio ºi televiziune,
festivitatea de deschidere a anului de
învãþãmânt 2002-2003 la Universitatea
Spiru Haret se transmite în direct, din
acest amfiteatru-studio, de cãtre
Televiziunea România de Mâine.
Suntem deosebit de onoraþi de
participarea, la aceastã festivitate, a unor
distinºi invitaþi, personalitãþi ale vieþii
ºtiinþifice, culturale ºi politice. Vã rog
sã-mi permiteþi sã le adresez cele mai
calde ºi sincere mulþumiri pentru cã au
rãspuns invitaþiei noastre ºi sã le urãm
Bun venit! la Universitatea Spiru Haret.
Îmi face o deosebitã plãcere sã
transmit un cãlduros salut cadrelor
didactice, tuturor studenþilor ºi, în mod
deosebit, bobocilor din anul I, intraþi
de curând în comunitatea noastrã
universitarã.

Onoratã asistenþã,
Vã rog sã-mi daþi voie sã evoc, în
puþine cuvinte, semnificaþia noului an
de învãþãmânt pentru Universitatea
Spiru Haret.
Astãzi se împlinesc 11 ani de când
Universitatea noastrã ºi-a început
activitatea în cadrul Fundaþiei România
de Mâine. Înfiinþatã de aceasta ca
instituþie de învãþãmânt superior
particular cu caracter nonprofit,
Universitatea Spiru Haret a parcurs cu
succes toate etapele prevãzute de Legea
nr. 88 din 1993 privind acreditarea,
îndeplinind, an de an, întregul ansamblu
de criterii generale ºi de standarde
obligatorii. Ca urmare, universitatea
noastrã intrã în cel de-al 12-lea an de
activitate ca instituþie de învãþãmânt
superior acreditatã, persoanã juridicã de
drept privat ºi de utilitate publicã, parte
a sistemului naþional de învãþãmânt, fapt
consfinþit prin Legea nr. 443 din 5 iulie
2002.
Desigur, drumul parcurs nu a fost deloc
uºor. Au fost fãcute eforturi considerabile
pentru a pune bazele ºi a dezvolta o
instituþie de învãþãmânt superior modernã,
puternicã, performantã. În prezent,
Universitatea Spiru Haret are un numãr
de 28 facultãþi ºi 29 specializãri, 1.400
cadre didactice ºi cercetãtori ºi circa
30.000 studenþi.
Trebuie subliniat cã, de la început,
preocuparea centralã a conducerii
Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret a constituit-o
asigurarea unor condiþii optime de
studiu ºi de viaþã pentru toþi studenþii.
În acest sens, pentru crearea, dezvoltarea ºi modernizarea bazei materiale
proprii au fost fãcute investiþii în valoare
totalã de peste 1.500 miliarde lei.

Patrimoniul propriu, amplasat în
Bucureºti ºi în 7 oraºe din þarã, cu
vechi ºi remarcabile tradiþii în
domeniul învãþãmântului, al vieþii
ºtiinþifice ºi culturale, cuprinde în
prezent: 21 clãdiri proprii, dintre care
16, pentru desfãºurarea, în condiþii
deosebite, a procesului de învãþãmânt;
3 cãmine studenþeºti, cu o capacitate
de cazare de 1.200 locuri; 2 complexe
multifuncþionale, alcãtuite din cantine
cu linii de autoservire ºi spaþii
destinate activitãþilor culturalrecreative ºi de divertisment (în
Bucureºti ºi la Braºov); editurã ºi
tipografie performantã, care asigurã
integral necesarul de cursuri, manuale,
reviste etc. pentru toþi studenþii
Universitãþii noastre; post de
televiziune naþional, universitar ºi
cultural propriu; laboratoare dotate cu
circa 400 calculatoare, din care 150
de ultimã generaþie; 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., incluzând un
stadion cu 5.000 locuri, 10 terenuri de
tenis, terenuri de handbal, volei,
baschet etc.
Menþionãm cã, numai de la
începutul acestui an ºi pânã în
prezent, au fost realizate investiþii de
cca. 300 miliarde lei. La zestrea
materialã substanþialã existentã s-au
adãugat un sediu central modern al
Fundaþiei ºi al Universitãþii, destinat
activitãþii de învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã ºi noi spaþii, la Constanþa,
menite aceloraºi activitãþi.
(Continuare în pag. 2)

Cuvântãri rostite de:

Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil
Prof.univ.dr. Domnica ªERBAN, decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
Prof.univ.dr. Gheorghe DIACONESCU, decanul Facultãþii de Drept
Prof.univ.dr.doc. HC Ioan POP DE POPA, prorector pentru activitatea de cercetare ºtiinþificã al
Universitãþii Spiru Haret
Prof.univ.dr. George PRUTEANU, senator, vicepreºedinte al Comisiei pentru învãþãmânt ºi ºtiinþã a Senatului
Prof.univ.dr. Carmen STOIANOV, decanul Facultãþii de Muzicã
Beatrice MODORAN, studentã în anul I la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
Prof.univ.dr. Gheorghe ONIªORU, Facultatea de Istorie
Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA, decanul Facultãþii de Filosofie-Jurnalism

1 octombrie 2002: în Amfiteatrul Studio,
situat în edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24, s-a desfãºurat,
în prezenþa a sute de studenþi ºi cadre didactice,
festivitatea de deschidere a noului an universitar
Mesajul adresat Universitãþii Spiru Haret de preºedintele
Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport
a Camerei Deputaþilor
Universitãþii Spiru Haret
Domnului rector, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea
Stimate domnule rector,
Acum, la începutul noului an de învãþãmânt universitar, vã adresez dumneavoastrã, Senatului Universitãþii,
cadrelor didactice ºi studenþilor, cele mai alese felicitãri pentru nobila activitate pe care o depuneþi pentru formarea
tinerilor specialiºti bine pregãtiþi profesional, cunoscãtori ºi purtãtori ai adevãrurilor ºtiinþelor.
Totodatã ne exprimãm convingerea cã aportul învãþãmântului românesc, în special a celui superior, va constitui
factorul hotãrâtor în redresarea economicã, socialã ºi culturalã a României.
Comisia noastrã, a cãrei preocupare este asigurarea cadrului legislativ corespunzãtor evoluþiei învãþãmântului,
v-ar fi recunoscãtoare dacã ne-aþi transmite observaþiile Senatului dumneavoastrã universitar asupra anteproiectului
de Lege privind învãþãmântul universitar. Aceste observaþii ne-ar fi de un real folos dacã le-am primi pânã la 15
octombrie a.c., fie prin adresã directã la Comisie, fie prin fax, la nr. 021/314.36.99.
La început de an universitar, vã rog sã primiþi urãrile noastre de sãnãtate ºi de bucurii date de satisfacþia lucrului
bine fãcut, adresate deopotrivã conducerii Universitãþii, cadrelor didactice ºi studenþilor.

PREªEDINTE,
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU

BUCUREªTI

ªoseaua Berceni nr. 24

Braºov

Str. Turnului nr. 5

Câmpulung-Muscel

Str. Traian nr. 223

B-dul Basarabia nr. 256

Râmnicu Vâlcea

B-dul General Praporgescu nr. 46

Splaiul Independenþei nr.313

Constanþa

Str. Unirii nr. 32-34

B-dul Energeticienilor nr. 9-11

Blaj

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80

Strada Maºina de Pâine nr. 47

Craiova

Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis

În aceste
edificii
proprii
funcþioneazã
facultãþile
Universitãþii
Spiru Haret
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Universitatea Spiru Haret la începutul
unui nou an de învãþãmânt
Cu voinþa fermã de a consolida realizãrile
obþinute,de a trece la o nouã etapã, calitativã
prin excelenþã, reafirmãm vocaþia academicã
a Universitãþii Spiru Haret, rãspunderea ce
îi revine, în sistemul naþional de învãþãmânt
superior, pentru formarea specialiºtilor
capabili sã edifice România de mâine
(Continuare din pag. 1)

În acelaºi timp, o atenþie aparte a fost
acordatã selecþionãrii ºi promovãrii unui
personal didactic de valoare, care sã aibã
norma de bazã în Universitate, sã asigure
calitatea ºi performanþa procesului de
învãþãmânt. Alãturi de cadre didactice cu
experienþã recunoscutã, au susþinut concurs
pentru ocuparea posturilor didactice
vacante numeroºi tineri, bine pregãtiþi,
talentaþi, cu certe perspective de afirmare
ºi promovare, procentul acestora
reprezentând circa 65% din totalul
personalului didactic. În acest fel, au fost
create premisele pentru realizarea
schimbului de generaþii în cele mai bune
condiþii, asigurându-se, astfel, o continuitate
beneficã.
Este de acum un fapt binecunoscut cã,
la Universitatea Spiru Haret, procesul de
învãþãmânt se caracterizeazã prin
modernitate, dinamism, creativitate.
Planurile de învãþãmânt, programele
analitice, metodele de predare rãspund unor
înalte exigenþe. Activitatea de cercetare
ºtiinþificã este integratã procesului didactic
ºi serveºte acestuia, iar studenþii sunt
participanþi activi în toate fazele acestui
proces.
Aceste rezultate n-ar fi fost posibile
în absenþa unui management de calitate.
Acesta a impus gestionarea eficientã ºi
performantã atât a resurselor umane, cât
ºi a celor materiale.
Dragi studenþi,
Dupã cum am subliniat deja, atenþia
ºi grija noastrã au fost permanent orientate
spre asigurarea unor condiþii de studiu ºi
de viaþã civilizate. În plus, Fundaþia
România de Mâine a acordat facilitãþi
importante studenþilor Universitãþii Spiru
Haret. Voi aminti doar câteva: pe lângã
taxele de ºcolarizare moderate, achitate în
3 rate, toþi studenþii au dispus de cursuri
realizate în editura ºi tipografia proprie,
cu o reducere de 30% faþã de preþul la care
se vând în librãrii, de servitul mesei, în
cantinele proprii, la preþuri subvenþionate
cu 30%, de posibilitãþi de recreere ºi
divertisment oferite de cele douã cluburi
studenþeºti ºi de baza sportivã proprii. În
anul universitar precedent, tuturor
studenþilor care au obþinut, pentru
pregãtirea profesionalã, medii între 9 ºi
10, li s-au acordat burse de merit în valoare
totalã de 1 miliard 300 milioane 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.
Pentru anul universitar 2002-2003,
Fundaþia România de Mâine a alocat un
fond mai mare pentru burse de merit decât
în anul anterior, respectiv 2 miliarde lei,
de care vor beneficia cei mai merituoºi

studenþi, chiar din primul semestru al
acestui an de învãþãmânt. Totodatã,
începând cu acest an universitar, Fundaþia
subvenþioneazã cu 50% taxa de ºcolarizare
pentru studenþii, fii de þãrani ºi de cadre
didactice din comunitãþile rurale, de la
specializãrile: limba ºi literatura românã
 o limbã ºi literaturã strãinã (englezã,
francezã) ºi istorie. În acest fel, dorim sã
uºurãm accesul acestor tineri în
învãþãmântul superior, contribuind la
asigurarea predãrii disciplinelor
menþionate în ºcolile rurale de cãtre cadre
didactice calificate.
Distins auditoriu,
Pãºim în noul an universitar, cu
încredere ºi speranþã, dar ºi conºtienþi
de responsabilitãþile sporite ce ne revin
tuturor. Obiectivele prioritare urmãrite
se referã la consolidarea realizãrilor
obþinute, la trecerea într-o nouã etapã,
calitativã prin excelenþã.
Dispunem de un potenþial uman  cadre
didactice, cercetãtori, studenþi  deosebit
de valoros, condiþiile materiale au fost
create, dorinþã de autodepãºire, spirit de
competiþie ºi de solidaritate existã. S-au pus
bazele unei veritabile comunitãþi sociale
de viaþã ºi de concepþie, cum sublinia
marele nostru sociolog Dimitrie Gusti. Nu
ne rãmâne decât sã punem ºi mai mult în
valoare acest potenþial intelectual. Vom
putea contribui, astfel, nu numai la
dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi
culturii, dar ºi, în mai mare mãsurã, la
progresul României.
În mod concret, în anul de învãþãmânt
2002-2003, conducerea Fundaþiei ºi a
Universitãþii îºi va concentra activitatea
în urmãtoarele direcþii esenþiale:
În primul rând, ca urmare a acreditãrii
Universitãþii noastre, organizãm
învãþãmânt postuniversitar: studii
aprofundate de specialitate, masterat,
doctorat ºi cursuri de perfecþionare
postuniversitare. Absolvenþii Universitãþii
Spiru Haret vor avea, astfel, posibilitatea
sã-ºi aprofundeze, extindã sau sã-ºi
perfecþioneze pregãtirea profesionalã.
În al doilea rând, doresc sã vã
informez cã un vechi ºi important obiectiv
al nostru  construcþia Campusului
universitar România de Mâine  va deveni
realitate. Recent, am semnat un contract
de parteneriat cu un grup financiar din
Statele Unite ale Americii pentru un credit
de 400 de milioane dolari, rambursabil în
30 de ani, fãrã dobândã.
Acest campus universitar va
cuprinde: noi spaþii de învãþãmânt ºi de
cercetare pentru Universitatea Spiru
Haret, un spital clinic universitar, un
cãmin studenþesc cu 1.000 de locuri de
cazare în garsoniere, un centru de
conferinþe pentru manifestãri ºtiinþifice
ºi culturale interne ºi internaþionale, un
hotel de 4 stele pentru visiting professors.

Campusul, realizat cu cele mai
moderne tehnologii constructive ºi
dotat la standardele cele mai înalte, va
fi finalizat ºi dat în funcþiune, conform
graficului prevãzut de contract, în anul
2006.
Prin ridicarea acestui important ºi
amplu edificiu, destinat învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii, se vor asigura condiþii
cu totul deosebite de studiu, cazare,
masã, recreere pentru studenþi ºi cadre
didactice, îmbogãþindu-se, în acelaºi
timp, zestrea edilitarã a Capitalei.
În al treilea rând, Fundaþia ºi
Universitatea vor acorda o atenþie
sporitã extinderii ºi diversificãrii
relaþiilor de colaborare cu instituþii
reprezentative de învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã din þarã ºi din strãinãtate. În
prezent, instituþia noastrã are stabilite
raporturi de cooperare cu fundaþii,
asociaþii, universitãþi prestigioase din
S.U.A., Japonia, Germania, Franþa,
Grecia, Marea Britanie, Spania, Israel,
Danemarca etc.
În acest context, menþionãm cã, în
baza unui contract de colaborare încheiat
de curând între Fundaþia România de
Mâine  Universitatea Spiru Haret ºi
Uniunea Eleno-Americanã  Institutul de
Anglisticã al Universitãþii Michigan din
Statele Unite ale Americii, în cadrul
Centrului nostru de limbi strãine au fost
organizate cursuri de pregãtire pentru
învãþarea limbii engleze, îndeosebi
pentru studenþii ºi absolvenþii noºtri,
având ca finalitate eliberarea de
certificate de competenþã lingvisticã ºi de
excelenþã, recunoscute în spaþiul
americano-canadian ºi european.
Ne propunem ca, în continuare, sã
aprofundãm ºi sã dezvoltãm aceste relaþii.
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Succinta prezentare a realizãrilor
obþinute în cei 11 ani de existenþã a
Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret, precum ºi
conturarea direcþiilor de acþiune în acest
an de învãþãmânt au evidenþiat  sperãm
 grija ºi atenþia pe care le-am acordat
ºi le vom acorda, ºi în continuare, creãrii
unor condiþii superioare de pregãtire ºi
de viaþã pentru studenþii ºi personalul
didactic din instituþia noastrã. Este o
mãrturie convingãtoare a înþelegerii
rãspunderii care ne revine pentru
destinul învãþãmântului, pentru
formarea specialiºtilor capabili sã
edifice România de mâine.
În încheierea cuvântului meu, vã
adresez îndemnul de a utiliza aceste
condiþii cât mai eficient, obþinând rezultate
tot mai bune în noul an universitar.

Succes deplin tuturor!
Vã mulþumesc.

Sediul central propriu al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret
 Bucureºti, Str. Ion Ghica nr. 13 

Mesaje de felicitare
ºi urãri de noi succese
Prof. univ. dr. Rãzvan THEODORESCU,
Membru al Academiei Române,
Ministrul Culturii ºi Cultelor
Un nou an universitar înseamnã, pentru fiecare tânãr student, intrarea într-o
nouã lume, fascinantã.
Nu existã vârstã mai extraordinarã ºi nu existã ani mai minunaþi decât
timpul studenþiei.
Doresc sã urez tuturor studenþilor din puternica Universitate Spiru Haret sã
dobândeascã noi cunoºtinþe de care se vor bucura întreaga viaþã.

Prof. univ. dr. docent David DAVIDESCU,
Membru al Academiei Române
Începutul unui an de învãþãmânt universitar constituie un bun prilej de
analizã retrospectivã asupra activitãþii ºi rezultatelor obþinute în anul anterior
ºi  de ce nu?  chiar în cei 11 ani de când funcþioneazã Universitatea Spiru
Haret, sub conducerea unui eminent manager ºi cadru didactic, profesor
universitar dr. Aurelian Bondrea, ºi a unui corp didactic de elitã.
Retrospectiva asupra activitãþii desfãºurate constituie un valoros material
pentru a prefigura viitorul ºi a asigura continuitate printr-o dezvoltare performantã.
Rezultatele excelente obþinute pânã în prezent în pregãtirea profesionalã
ºi civicã de tinerii specialiºti, dornici sã se afirme în societatea civilã, constituie
o dovadã a mersului ascendent al Universitãþii Spiru Haret.
Cu prilejul noului an universitar, urez studenþilor, cadrelor didactice ºi
conducerii acestei instituþii prestigioase noi succese în nivelul înalt de pregãtire
a specialiºtilor, care sã contribuie la redresarea economicã ºi socialã a þãrii noastre.
Tinerii studenþi pot privi plini de speranþe spre viitor, într-un proces de
unificare europeanã care, trebuie sã recunoaºtem, este una din cele mai
mari inovaþii politice ale acestor vremuri, alãturi de o nouã politicã economicã,
cea a globalizãrii.

Prof. univ. dr. Constantin IONETE,
Membru al Academiei Române
Atestarea de cãtre guvern, în anul 2002, a Universitãþii Spiru Haret coincide
cu aniversarea a 11 ani de activitate de excepþie. Urez corpului profesoral,
Rectoratului, cu merite deosebite în ridicarea prestigiului învãþãmântului
superior privat, precum ºi studenþilor succese deosebite în noul an universitar.

Prof. univ. dr. Dan BERINDEI,
Membru al Academiei Române
Începe un nou an universitar. Noi contingente de studenþi vor trece într-o
nouã etapã a vieþii lor. Printre universitãþile particulare, cea care poartã
prestigiosul nume al unuia dintre marii ctitori ai învãþãmântului modern
românesc a dat deplin dovadã de eficienþã ºi seriozitate. Nu putem decât ura
deplin succes tinerilor care au ales-o ºi au fost admiºi. Ei vor fi  alãturi de
tinerii din universitãþile de stat ºi cele particulare de prestigiu  dacã se vor
strãdui ºi vor înþelege ºi datoriile lor faþã de þarã, viitoarele cadre ale unei
Românii de mâine, ieºitã din marasm ºi afirmându-se cu mândrie în lume.

7 octombrie 2002

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ 346

Adunarea festivã
consacratã inaugurãrii noului an universitar
ªcoalã de excelenþã
Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN,
membru corespondent al Academiei Române,
decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil

Domnule rector,
Stimate cadre didactice,
Dragi studenþi,
Onoratã asistenþã,
Doamnelor ºi domnilor,
A devenit o tradiþie a Universitãþii
Spiru Haret ca, la fiecare întâi
octombrie, sã deschidem un nou an
universitar sub auspicii nu doar de
angajare a profesorilor ºi studenþilor
într-o activitate tot mai performantã,
dar ºi de jalonare concretã a unor noi
obiective punctuale, legate de
evenimente deosebite ºi provocãri
generate, în primul rând, de exigenþele
competiþiei pe piaþa muncii ºi, în al
doilea rând, de o serie de fenomene ºi
tendinþe noi, cum ar fi: globalizarea ºi
internaþionalizarea pieþelor; creºterea
fãrã precedent a dimensiunilor
economiei digitale, difuzarea în ritmuri
alerte a tehnologiei informaþiei ºi
comunicaþiilor; deteriorarea factorilor
de mediu; afirmarea tot mai puternicã
a conceptului de dezvoltare durabilã;
intensificarea fenomenelor integraþioniste ºi a dominaþiei corporaþiilor
multinaþionale etc.
Acreditarea prin lege a Universitãþii
Spiru Haret ºi, implicit, a Facultãþii de
Management Financiar-Contabil
reprezintã, desigur, unul dintre cele mai
importante momente de recunoaºtere,
de cãtre forurile îndrituite, a nivelului
ºi prestigiului ºtiinþific pe care le avem.
Se cuvine a releva eforturile cu totul
deosebite depuse de domnul rector,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, ca ºi
de celelalte cadre didactice, cu funcþii
de rãspundere în conducerea
universitãþii, pentru bunul mers al
instituþiei ºi, pe cale de consecinþã,
pentru obþinerea acreditãrii acesteia. Sã
nu uitãm însã cã acreditarea nu ne
onoreazã numai, dar ne ºi obligã sã
continuãm traiectoria calitativã
ascendentã pe care ne-am înscris mai
bine de un deceniu.
Facultãþile cu profil economic, în
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
pregãtesc an de an economiºti a cãror
formare teoreticã generalã, la nivelurile
micro ºi macroeconomic, se îmbinã cu
cea de specialitate, aplicativã, necesarã
unei integrãri din mers, fãrã probleme,
în activitatea practicã.
În acest an universitar, planul de
învãþãmânt, programele, sistemul de
credite, metodele de predare ºi
examinare au fost astfel concepute încât
sã lase studenþilor mai mult timp pentru
pregãtirea individualã, pentru formarea
ºi dezvoltarea capacitãþii de interpretare
ºi creativã. Dorim sã formãm aptitudini
în ceea ce priveºte diagnoza
fenomenelor ºi proceselor economice,
precum ºi modalitãþile ºi cãile optime
de soluþionare a diferitelor probleme de
naturã practicã ºi teoreticã pe care le
întâlnesc sau le vor întâlni la viitorul loc
de muncã, indiferent de natura ºi gradul
de dificultate ale acestuia, folosind în
mod complementar instrumentarul
pozitiv ºi cel normativ al ºtiinþelor
economice. De aceea, vom învãþa atât
economia generalã, alte materii de
culturã economicã generalã, precum ºi
o serie de discipline ºtiinþifice de
specialitate, în funcþie de profilul
facultãþii ºi specializãrile acestora.
Materiile obligatorii, opþionale ºi
facultative se predau interactiv, logic,
coerent ºi consistent, fãrã a evita
conceptele mai dificile ºi fãrã a recurge
la tratãri ºi abordãri simpliste.
Rezultatele bune de pânã acum în
ceea ce priveºte promovabilitatea la
licenþã a studenþilor, precum ºi
posibilitãþile de angajare a acestora în
þarã ºi strãinãtate au dovedit cã suntem
competitivi, în pas cu cele mai exigente
standarde.

În linii generale, funcþia unui
economist vizeazã aspecte cantitative
ºi calitative referitoare la:
a) alocarea resurselor materiale,
umane, financiare ale unei firme, la
nivel sectorial sau al întregii economii
naþionale, între diferite variante de
utilizare a acestora ºi distribuþia
producþiei la nivelurile respective între
indivizi ºi grupuri, în funcþie de
anumite obiective ºi criterii;
b) eficienþa ºi ineficienþa sistemelor
economice de piaþã.
La întrebarea privind perspectivele
muncii economistului în secolul al 21lea, vã voi rãspunde cã acestea sunt
foarte atrãgãtoare ºi favorabile, din cel
puþin urmãtoarele motive:
a) fundamentarea deciziilor ºi
politicile economice actuale obligã la
pregãtire complexã ºi profesiune cu un
înalt grad de concepþie, creativitate ºi
nu la fosta muncã de socotitor sau
contabil cu mânecuþe. Socotelile
rutiniere, munca repetitivã ºi monotonã
sunt preluate de calculatoare de mare
vitezã ºi capacitate, iar economistului
îi revine sarcina de a elabora noi
scheme strategice, mai bine adecvate
situaþiilor noi, în schimbare rapidã;
b) caracterul interdisciplinar,
multidisciplinar al profesiei de
economist se confirmã, pe zi ce trece,
imperios necesar, astfel cã se
adevereºte ceea ce afirma, cu mai bine
de un secol în urmã, cunoscutul
economist, sociolog ºi filosof englez,
John Stuart Mill, ºi anume cã: Cel care
nu este decât economist atunci va fi un
economist mediocru (celui qui nest
quun économiste alors il sera un bien
médiocre économiste).
Asistãm în prezent la un fenomen nu
nou, dar de o amploare fãrã precedent.
Este vorba despre transcendenþa,
pãtrunderea ºtiinþei economice în toate
domeniile activitãþii umane. Acest lucru
este posibil ca urmare a dezvoltãrii
societãþii informaþionale ºi tehnologiilor
de vârf. Tot mai mult ºtiinþe economice
generale sau specializate se îngemãneazã
cu matematica, informatica, sociologia,
filosofia, biologia, ºtiinþele juridice etc.
Existã o economie, o contabilitate ºi o
finanþare a culturii, a pieþei operelor de
artã, a învãþãmântului, a sportului, a
domeniului social, a administraþiei
publice ºi a celorlalte sectoare de
activitate. Acestea sunt, de altfel, ºi
potenþialele domenii în care studenþii
noºtri îºi vor desfãºura activitatea, dupã
ce vor absolvi cei patru sau cinci ani de
facultate. Pe de altã parte, cuprinderea
multidisciplinarã a ºtiinþei economice
obligã atât cadrele didactice, cât ºi actualii
studenþi ºi viitorii economiºti sã se supunã
cerinþei obiective a învãþãrii permanente
(life lasting learning), fãrã de care nu vom
putea obþine performanþe, nu vom putea
fi cei mai buni.
Facultãþile noastre ºi-au propus
tocmai sã reducã la minimum posibil
mediocritatea, promovând performanþa,
specializarea, interdisciplinaritatea, în
contradicþie totalã cu ºabloanele,
automatismele ºi superficialitatea. În
acest sens, înþelegem sã susþinem în
continuare acreditarea obþinutã, sã punem
accent pe o calitate superioarã, pe o ºcoalã
de excelenþã, de elitã, pe rolul crescând
al universitãþii antreprenoriale, care se
leagã nemijlocit de practicã, în sensul larg
al praxis-ului creativitãþii ºtiinþifice,
generator al unor surse complementare
de venit.
Excelenþa presupune crearea unor
puternice centre ºi colective de
cercetare, organizarea de masterate ºi
doctorate, prezenþa activã la
conferinþele ºi dezbaterile ºtiinþifice de
top. Accesarea unor finanþãri externe
este, de asemenea, una din cãile de a
accede la excelenþã. ªi dispunem de
potenþialul necesar pentru acestea.
Pregãtirea României pentru
aderarea la Uniunea Europeanã,
preluarea acquis-ului comunitar, pe de
o parte, obligã economiºtii la însuºirea
unor noi cunoºtinþe în domenii pe care
noi le predãm la cursuri încã din primul
an de facultate ºi, pe de alta, presupun
crearea unor noi locuri de muncã pentru
cadre specializate în economia
integratã a þãrilor membre UE.

Doamnelor ºi domnilor,
Profesia de credinþã a economistului
este indisolubil legatã de respectarea unor
norme deontologice ºi comportamentale
specifice, în centrul cãrora trebuie situatã
promovarea intereselor economice
naþionale, la cele mai diferite niveluri,
probitatea, corectitudinea, capacitatea de
a beneficia de pe seama globalizãrii, prin
crearea unei economii de piaþã funcþionalã
care sã compatibilizeze eficienþa
economicã ºi echitatea socialã ºi sã

întãreascã parteneriatul privat-public, sã
îmbine concurenþa cu cooperarea,
coordonarea cu descentralizarea,
autonomia funcþionalã ºi principiul
subsidiaritãþii.
În încheiere, doresc tuturor
studenþilor, dar mai cu seamã celor care
pãºesc pentru prima oarã pragul vieþii
de student, un început de an universitar
cât mai bun, cu mult spor la învãþãturã
ºi cât mai frumoase rezultate, care sã
ne bucure pe toþi.

Planuri de
învãþãmânt realiste,
concepþie modernã
Prof. univ. dr. Domnica ªERBAN,
decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

Domnule rector,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Ziua de 1 octombrie este, poate, una
din cele mai frumoase sãrbãtori pentru
comunitatea academicã. Ea marcheazã,
în fiecare an, începutul unui nou ciclu
de activitãþi intense în plan profesional,
pentru care ne pregãtim cu toþii cu
multã emoþie ºi cu o realã plãcere
spiritualã.
Printre tradiþiile legate de acest
început universitar se înscrie ºi urarea
de bun venit adresatã studenþilor din
anul I, bobocilor. ªi voi respecta
aceastã tradiþie, rostind: bine aþi venit
în mijlocul nostru, în marea familie a
Universitãþii Spiru Haret ºi, în mod
particular, în colectivul valoros de
cadre didactice ºi studenþi al
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine ! Dar aº vrea sã subliniez un
lucru. Aº dori ca aceastã urare sã
înceteze a mai fi un cliºeu. Sã-i
împrospãtãm semnificaþia ºi sã ne
gândim în mod serios la aºteptãrile
acestor foarte tineri studenþi ºi la modul
în care noi, cei ce constituim corpul
profesoral al facultãþii, putem rãspunde
aspiraþiilor ºi dezideratelor ultimei
generaþii de studenþi.
În condiþiile în care managementul
universitar a cunoscut o îmbunãtãþire
simþitoare în ultimii ani, îmbunãtãþire
reflectatã direct în planurile de
învãþãmânt realiste, bazate pe o
concepþie modernã, care dozeazã corect
raportul dintre teorie ºi practicã, voi,
studenþii anului I veþi avea plãcuta
îndatorire de a parcurge un set de
discipline de bazã, esenþiale pentru
formarea voastrã viitoare. De
asemenea, în cazul celor de la limbi
strãine, va trebui sã vã rafinaþi
deprinderile de limbã, astfel încât sã
puteþi mânui cu fluenþã ºi eleganþã cele
mai complexe structuri ºi expresii din

fondul lingvistic al limbilor pe care le
studiaþi. Aveþi toate condiþiile sã o
faceþi, frecventând numeroasele ore de
curs practic, asimilând materialele
concepute de noi sub formã de
manuale, culegeri de exerciþii, casete
ºi CD-uri. În plus, vã veþi putea
perfecþiona, lucrând intens în
laboratoarele de limbã, dotate cu
echipament electronic de ultimã orã.
Stimulaþi de sistemul de credite,
veþi trece, sperãm, cu bine pragul spre
anul al II-lea, fãcând un real salt
calitativ. Vã atragem atenþia cã aceastã
trecere se va face în contextul unei
maxime exigenþe din partea noastrã.
Noi interpretãm sesiunea plasatã la
finele anul I ca pe o etapã de selecþie
profesionalã, în urma cãreia sã ne
continuã procesul didactic numai cu cei
ce manifestã un interes real ºi înclinaþii
marcate pentru profesia de filolog.
Studenþilor din anii terminali le
adresãm urarea de a se specializa în
profesiune, într-o varietate de arii
lingvistice sau literare, prin intermediul
cursurilor opþionale pe care le oferim.
De asemenea, începând cu anul al IIIlea veþi putea opta pentru unul din cele
2 profile specifice filologiei  cel de
profesor de limbã ºi literaturã strãinã
sau cel de traducãtor-interpret în
diferite domenii speciale.
În vara acestui an vom organiza
pentru prima oarã examenul de licenþã
în cadrul facultãþii noastre, în urma
acreditãrii. Cadrele noastre didactice
sunt angrenate în munca de concepere
a unor programe raþionale, care sã evite
repetarea mecanicã, neinterpretatã, a
materiilor predate. Suntem încredinþaþi
cã veþi învãþa cu plãcere pentru aceastã
probã finalã ºi cã veþi face faþã cu
succes cerinþelor noastre.
Am menþionat doar câteva din
obiectivele atât de ambiþioase ºi
complexe pe care dorim sã le realizãm
împreunã cu dvs. ºi în acest an
universitar. Mai sunt multe altele, la fel
de însemnate, legate de activitatea de
cercetare ºtiinþificã, de publicarea
roadelor acesteia º.a.m.d.
Sã ne mobilizãm, aºadar, cu toþii,
forþele, deopotrivã, studenþi ºi
profesori, pentru a atinge aceste þeluri
profesionale care dau un rost ºi un sens
minunat întregii noastre existenþe.
Mult succes în anul universitar care
ne aºteaptã !
Vã mulþumesc !

Intensã activitate
creatoare
Prof. univ. dr. Gheorghe DIACONESCU,
decanul Facultãþii de Drept

Distins auditoriu,
Onorat prezidiu,
Stimate d-le preºedinte  rector
Aurelian Bondrea,
Dragi studenþi,
Cu riscul de a cãdea în pãcatul
respuselor, cadrele didactice,
personalul televiziunii, editurii ºi cel
administrativ din Fundaþia România de
Mâine întâmpinã ºi la acest eveniment
universitar studenþii vechi ºi pe cei noi,
din toate facultãþile ºi colegiile
Universitãþii Spiru Haret, cu constantã
bucurie ºi mândrie, ca în fiecare din anii
scurºi de la apariþia, pe scena ºcolii
româneºti, a acestei instituþii de
învãþãmânt, ºtiinþã ºi culturã.
Ne-am strãduit de la bun început sã
facem dintr-un proiect care, iniþial,
pãrea prea temerar ºi fabulos, o
realizare pe mãsura nevoilor,
aspiraþiilor ºi exigenþelor actuale ale
învãþãmântului modern, asigurând, în
fiecare facultate, infrastructuri

funcþionale, un corp profesoral de înaltã
þinutã, material didactic ºi echipament
tehnic de ultimã generaþie, care oferã,
fiecare în parte ºi toate laolaltã, condiþii
de studiu la nivel superior, înscriindune astfel în categoria privilegiatã a elitei
instituþiilor de învãþãmânt din Europa.
Putem afirma, aºadar, fãrã teama de
a exagera, cã centrele de învãþãmânt,
ºtiinþã ºi culturã ale Fundaþiei România
de Mâine, prin programele gândite ºi
activitãþile întreprinse, s-au alãturat
structurilor politice, etatice ºi
organismelor societãþii civile în
demersul menit a integra România, la
un orizont cât mai apropiat, în
instituþiile europene ºi euroatlantice.
Ce am fãcut noi toþi în aceºti 11 ani
pentru a câºtiga pariul provocator cu
un deziderat, aproape de neatins la un
anumit moment critic, o aratã  ºi atestã
 acreditarea Universitãþii Spiru Haret
prin Legea nr. 443/2002.
În ceea ce priveºte Facultatea de
Drept, dacã facem o simplã enumerare
mecanicã a numelor proeminente din
ºtiinþa ºi practica judiciarã, precum ºi din
alte ºtiinþe limitrofe sau complementare,
care au contribuit ºi contribuie la
asigurarea calitãþii incontestabile a
procesului de învãþãmânt, dacã ne
limitãm doar la a aminti biblioteca bogat
dotatã, performantul laborator de
criminalisticã ºi accesul studenþilor  de
la toate formele de învãþãmânt  la
prelegerile întregului catalog al
disciplinelor juridice prin intermediul
postului de TV România de Mâine, nu
o facem pentru a ne spori capitalul de
popularitate, ci pentru a încerca sã
folosim acest prilej spre a îndemna
studenþii noºtri sã doreascã continuu ºi
sã aibã capacitatea de a valorifica la
maximum o asemenea ofertã cu adevãrat
generoasã.
Într-o lume care resimte puternic
caracterul limitat al resurselor naturale
de care dispune, numai o activitate
intelectualã vie, permanentã ºi constant
alimentatã de fluxul informaþional mai
poate extinde limitele date de naturã ºi
condiþiile sociale.
Ca juriºti, indiferent de tipul
cauzelor ce se cer soluþionate, trebuie
sã facem proba unor cunoºtinþe, pe cât
de vaste ºi diversificate, pe atât de
profunde, mereu amplificate ºi
actualizate, dar întotdeauna filtrate prin
prisma valorilor fundamentale în care
credem.
Vã urez sã fiþi voi  dragi studenþi 
aceºti profesioniºti ideali ai viitorului.
Mulþumesc pentru atenþia acordatã !
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Adunarea festivã
consacratã inaugurãrii noului an universitar
Non multa,
sed multum

O þarã trãieºte prin
intelectualitatea ei

Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA,
decanul Facultãþii de Filosofie-Jurnalism

Prof. dr. doc. HC Ioan POP DE POPA,
Membru al Academiei de ªtiinþe Medicale,
Prorector ªtiinþific al Universitãþii Spiru Haret

Mult stimate domnule rector,
Stimaþi parlamentari,
Stimate cadre didactice ºi studenþi,
Doamnelor ºi domnilor,
Cu vãditã încãrcãturã emoþionalã,
iau cuvântul la deschiderea festivã a
anului universitar 2002-2003 copleºit
de dragi aduceri aminte din studenþia
unor vremuri de mult apuse, când
intram ºi eu pe porþile almae matris
napocensis.
Asemenea trãiri în fiecare an þin
inima noastrã, a cadrelor didactice,
mereu tânãrã. Inima, ca organ simbolic
al vieþii prin bãtãile ei aplaudã munca
de mare responsabilitate de educare a
tineretului, care mereu se schimbã prin
promovare, pe când noi rãmânem
aceiaºi veºnic repetenþi.
Permiteþi-mi ca, din aceastã inimã
tânãrã, sãlãºluitã într-un fizic în
perioada sintezelor, sã vã urez multã
sãnãtate, la început de an universitar
plin de succese.
Sunt momente în viaþa unui om care
se întipãresc pe filmul memoriei ºi iau
un caracter de neuitat.
Un asemenea eveniment trãim
astãzi la deschiderea festivã a anului
universitar 2002-2003, care este marcat
ºi de intrarea noii generaþii de studenþi
din anul I, bobocii, care vin cu
bagajul lor de idealuri ce doresc sã-l
realizeze în viaþã într-un mediu
performant, care este Universitatea
noastrã Spiru Haret, în prezent
acreditatã.
Drepturile acordate recent de
conducerea statului studenþilor din
universitãþile private sunt un mare
câºtig pentru aceºtia privind
recunoaºterea unor drepturi egale cu
studenþii de la universitãþile de stat, ca:
dreptul la licenþã la universitatea
proprie, facilitãþi în transportul urban
ºi interurban, burse, burse de studii în
strãinãtate, scutire de armatã pe durata
studiilor etc., etc.
Evident, în acest mod se încurajeazã
competiþia, concurenþa loialã care vor
duce inevitabil la emulaþie ºi progres
în învãþãmânt.
Dupã cum ºtiþi, avem sedii, sãli de
cursuri, de asemenea, amfiteatre,
laboratoare de specialitate, inclusiv
informaticã cu 400 calculatoare din
care 150 de ultimã generaþie, post de
televiziune propriu ultra modern, care
emite 24 de ore din 24, în þarã ºi în
strãinãtate.
Dar nu aceasta este bogãþia noastrã
cea mai mare, ci cei 30.000 de studenþi,
viitoarea generaþie de conducãtori de
instituþii din þara noastrã. Aceºtia sunt
pregãtiþi la nivelul exigenþelor
învãþãmântului din statele occidentale
dezvoltate.
Doamnelor ºi domnilor,
În calitate de prorector cu cercetarea
ºtiinþificã al acestei universitãþi, aº
sublinia faptul cã cercetarea ºtiinþificã
în instituþia noastrã este meritorie. Din
noianul de realizãri, aº dori sã
pomenesc contractul dintre noi ºi MEC
privind elaborarea Enciclopediei
performanþelor româneºti în secolul
XX, programatã sã aparã în 26
volume. Menþionez faptul cã volumul
Enciclopedia
performanþelor
medicale în secolul XX, cuprinzând
1650 de pagini, aflãtor deja în
biblioteci ºi librãrii, reprezintã o nouã
perlã ce se adaugã la diadema
splendidã a învãþãmântului medical
românesc.
În altã ordine de idei, aº dori sã
mãrturisesc o doleanþã în faþa înaltelor

oficialitãþi de decizie, doleanþã care de
fapt, în opinia mea, are caracter
reparator privind reînfiinþarea
Facultãþii noastre de Medicinã ºi
Farmacie din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Noi am avut în structurã aceastã
facultate de medicinã care din varii
motive a fost trecutã în structura unei
alte universitãþi. Acela a fost
imperativul momentului atunci, astãzi
coordonatele s-au schimbat.
Din prevedere la comasare am
menþinut un nucleu, în locul facultãþii,
intitulat Institutul de învãþãmânt
superior ºi cercetare medicalã
Academician ªtefan Milcu, pe care
am dori sã-l retransformãm în fosta
noastrã facultate.
Avem în acest sens documentaþia
întocmitã conform legii înaintatã la
CNEAA, la care n-am primit nici un
rãspuns.
Dupã cum a reieºit din cuvântul
domnului rector, avem o bazã
materialã ºi cadre up to date care, în
curând, dupã cum ºtiþi, va fi
completatã cu Complexul Universitar
ºi Cultural al Fundaþiei România de
Mâine, respectiv al Universitãþii Spiru
Haret, ce va include un spital de 22 de
etaje construit ºi predat la cheie de
americani cu dotare la zi.
Dorim ca acest spital sã fie nava
amiral a medicinii româneºti, unde
vom angaja deopotrivã vârfuri
medicale din România, precum ºi din
marile centre ºi ºcoli internaþionale,
prin contract.
Motivaþia acestei propuneri a
noastre se justificã prin faptul cã
mileniul 3 va fi mileniul umanist ºi al
sãnãtãþii, confirmat prin matematica
bolilor cardiovasculare, stress,
problema locurilor de muncã etc., ce
vor necesita o atenþie deosebitã din
partea noastrã. Facem abstracþie cã
11.000 de medici au ieºit din asistenþa
medicalã, resimþindu-se lipsa acestora
în teritoriu.
În încheiere se cuvine sã mulþumim
anticipat pentru ajutor înaltelor
oficialitãþi pentru înþelegerea
provocãrii noastre, Senatului
universitar, celor prezenþi, tineretului
universitar, ºi, nu în ultimul rând,
neobositului nostru rector, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea.
Vivat, crescat, floreat, Universitas
Spiru Haret et nondum pereat!
Gaudeamus!

Cine nu-ºi cunoaºte
trecutul nu meritã
viitorul
Prof.univ.dr. Gheorghe ONIªORU,
Facultatea de Istorie

Stimate domnule rector,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Trãim într-o lume în care este tot
mai greu sã-þi fixezi repere. Timpul nu
mai are rãbdare cu noi, valorile par a
se schimba de la o zi la alta, iar
societatea umanã este într-o prefacere
continuã. Pe acest fundal vã veþi
întreba, dragi studenþi, ce rost mai are
istoria, ce sens mai are sã rãscolim
trecutul? Oare nu profeþea acum câþiva
ani un Francis Fukuyama sfârºitul
istoriei?
Ei bine  ºi spun aceasta nu doar
din egoismul omului care-ºi apãrã
meseria  avem încã suficiente
argumente pentru a convinge un tânãr
de 20 de ani cã istoria este una dintre
cele mai frumoase meserii pe care le
poate alege.
Ar fi multe argumente pe care le pot
aduce în sprijinul demersului nostru.
Poate, mai întâi, ar trebui sã dãm un
rãspuns lui Jean Francois Revel, care,
în La conaissance inutile, un titlu, veþi
recunoaºte, extrem de incitant, arãta cã
cea dintâi dintre forþele care conduce
lumea este minciuna. Se pare cã avea
dreptate Revel dacã avem în vedere cã
acum mai bine o jumãtate de veac un
Constantin Sãnãtescu nota în Jurnal cã

în istorie sunt adevãrate doar numele
ºi datele, pe când faptele sunt mai
întotdeauna falsificate.
Am ales cele douã citate tocmai
pentru ca tinerii care astãzi încep o
carierã pe care le-o dorim cât mai
împlinitã, ºi nu mã refer aici doar la
studenþii de la istorie, sã fie ambiþionaþi
în a demonstra contrariul.
Un alt argument în favoarea
studierii ºtiinþelor sociale în general, a
istoriei în particular, poate fi gãsit în
rãspunsul pe care-l aºtepta Nicolae
Titulescu, atunci când se întreba ce sã
facem ca istoria sã nu mai fie o repetare
neîntreruptã a unui trecut odios.
Cred cu tãrie, dragi colegi mai
tineri, cã trebuie sã fim conºtienþi cã o
societate care nu-ºi cunoaºte trecutul,
nu meritã viitorul. Vã invit, deci, ca,
împreunã cu dascãlii voºtri, sã
descoperiþi luminile ºi umbrele
trecutului, sã analizaþi cu competenþã
ºi pasiune  dar fãrã pãrtinire 
evenimentele ºi marile personaje ale
neamului, sã vã îndrãgostiþi de marile
ºi adevãratele valori naþionale.
Depinde în egalã mãsurã de noi,
corpul profesoral, ºi de voi ca sã reuºim
sã devenim meseriaºi în adevãratul
sens al cuvântului. Cea mai mare
satisfacþie pentru un profesor este
conferitã de momentul în care a reuºit
sã creeze o ºcoalã, sã aibã ucenici, sãºi punã pecetea la începutul de drum
al unor tineri de talent. Mai apoi,
depinde doar de voi sã vã întreceþi
maeºtrii.
Aveþi o mare ºansã, aceea de a
studia în condiþii egale cu colegii voºtri
din toatã lumea, de a studia eliberaþi
din chingile ideologice care ne-au
marcat o jumãtate de secol, ºi a
demonstra cã puteþi face faþã
provocãrilor noului veac.

Stimate domnule rector,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Ca urmare a condiþiilor optime de
studiu ºi a rezultatelor obþinute,
Facultatea de Filosofie-Jurnalism a
îndeplinit toate standardele fixate de
C.N.E.A.A., fiind acreditatã ca efect al
Legii nr. 443/5.VII.2002 ºi prin
Hotãrârea de Guvern nr. 675/11.IX.2002
cu specializarea unicã, dar complexã,
intitulatã Filosofie-Jurnalism.
În consecinþã, facultatea noastrã
începe noul an universitar cu voinþa
fermã de a-ºi consolida realizãrile care
au dus la acreditarea ei ºi de a-ºi
perfecþiona întreaga activitate
didacticã, practicã ºi ºtiinþificã.
În realizarea acestui þel, conducerea
facultãþii pleacã de la planul de
învãþãmânt, care este judicios ºi
echilibrat, cuprinzând un complex de
discipline filosofice, unul de discipline
jurnalistice, precum ºi un set de
discipline complementare. Pentru
studenþii anului I, care, de regulã, vor
sã devinã jurnaliºti, dar pe parcurs se
mai convertesc ºi la filosofie, vreau sã
menþionez cã asocierea disciplinelor
amintite este beneficã pentru toþi,
indiferent de opþiune, pentru cã, aºa
cum spunea pãrintele filosofiei
engleze moderne, Francis Bacon,
filosofii ºi, adãugãm noi, jurnaliºtii nu
trebuie sã procedeze ca furnicile, adicã
numai sã adune material, ºtiri,
cunoºtinþe, ci trebuie sã se comporte
ca albinele, care culeg nectarul ºi-l
prelucreazã. În plus, conjuncþia
filosofie-jurnalism este fericitã ºi
pentru cã oferã absolvenþilor ºanse
sporite de ocupare a unui loc de
muncã. De aceea, fãrã sã modificãm
structura disciplinelor obligatorii, am
îmbunãtãþit planul de învãþãmânt
fãcându-l mai suplu ºi mai uºor de
parcurs prin respectarea strictã a
numãrului de 20 de ore sãptãmânal.
Dorim ca toþi profesorii noºtri sã se
axeze pe ceea ce este esenþial ºi sã
urmeze principiul non multa, sed
multum.
În consonanþã cu planul de
învãþãmânt, activitatea didacticã va fi
perfecþionatã prin selectarea la cursuri

ºi seminarii a celor mai importante
probleme ºi idei, prin relevarea
semnificaþiei lor actuale ºi printr-o
prezentare cât mai exactã, mai
accesibilã ºi mai atractivã. Aºa cum
ºtim  ºi noi tindem spre acest scop 
un curs vorbit sau scris este eficient
dacã este cartezian, adicã limpede ºi
precis.
Practica jurnalisticã va fi înnoitã prin
faptul cã, sãptãmânal, sub conducerea
îndrumãtorilor de practicã, studenþii
anului I vor învãþa sã foloseascã diferite
genuri ale presei scrise sau audiovizuale: ºtire, interviu, anchetã, reportaj
etc. Totodatã, beneficiind de baza
materialã a universitãþii noastre, ei se vor
familiariza ºi cu munca în laboratoarele
facultãþii, cu activitatea desfãºuratã la
Editura Fundaþiei România de Mâine, la
revista Opinia naþionalã, la postul de
televiziune naþional, cultural ºi
universitar România de Mâine.
În fine, vom dinamiza ºi activitatea
ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi
studenþilor.
De ucenicia studenþilor pe tãrâmul
cercetãrii ºtiinþifice ne vom ocupa prin
reactivarea celor trei cercuri ºtiinþifice
studenþeºti: de Metafizicã ºi Istoria
filosofiei, de Epistemologie ºi Logicã
ºi de Jurnalism. Pentru cã, fiind
acreditatã, facultatea noastrã va
organiza începând cu acest an examenul
de licenþã ºi pentru cã vrem ca acest
examen sã fie bine pregãtit, vom folosi
cercurile ºtiinþifice ºi sesiunea ºtiinþificã
anualã a studenþilor ºi pentru discutarea
unor capitole ale lucrãrilor de licenþã.
În ce priveºte activitatea ºtiinþificã a
cadrelor didactice, aceasta va fi strâns
legatã de cea didacticã. Vom înscrie în
planul de cercetare ºi în cel editorial
manuale la disciplinele care au mai
rãmas la anii II-IV fãrã cursuri tipãrite,
precum ºi lucrãri de sintezã. Dorim sã
realizãm lucrãri didactice creative, care
sã exprime ºi un punct de vedere
personal ºi lucrãri de cercetare care sã
aibã ºi splicabilitate didacticã. În acest
sens, vom urmãri ca ºi studiile din revista
Analele Universitãþii Spiru Haret, seria
Studii de Filosofie ºi seria Jurnalism,
aflate acum la cel de-al 4-lea numãr, sã
fie axate pe teme utile studenþilor ºi
utilizabile la seminar. În planurile de
cercetare vom include ºi teme
interdisciplinare, în realizarea cãrora
vom colabora ºi cu alte facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret sau cu alte
instituþii de învãþãmânt ºi de cercetare.
Totodatã, vom cãuta sã ne popularizãm
rezultatele în mai mare mãsurã. Deja
trimitem revista Anale multor centre
judeþene de învãþãmânt ºi unor
universitãþi din þarã. O putem propune
la schimb ºi unor instituþii din strãinãtate.
Sã ne dorim sãnãtate ºi un an bun
pentru a ne putea realiza toate
proiectele.

Din nou
în sãlile de curs
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Adunarea festivã
consacratã inaugurãrii noului an universitar
Oamenii cu carte,
baza României
moderne
Prof. univ. dr. George PRUTEANU
Senator, vicepreºedinte al Comisiei pentru învãþãmânt
ºi ºtiinþã a Senatului
Profesor la Facultatea de Filosofie-Jurnalism

Domnule Rector,
Onorat corp profesoral,
Stimaþi pãrinþi, studenþi ºi... boboci,
.....................................................
Cãci vinovat e tot fãcutul
ªi sfânt  doar Nunta, ÎNCEPUTUL...,
spun versurile unui poet clasic român.
Un asemenea moment de început, cu
doza sa de înaltã solemnitate ºi de
optimism nãscut din speranþã, este
deschiderea anului universitar, clipã
auroralã, în care ar trebui sã punem între
paranteze restul realitãþii înconjurãtoare,
cu multele ei tristeþi ºi precaritãþi, sã
uitãm de toate relele,
de halul jalnic, în care se aflã multe ºcoli,
de locurile insuficiente pentru
studenþi în cãmine,
de costul infernal al manualelor ºi
rechizitelor ºcolare,
ar trebui sã uitãm de scandalurile
subiectelor vândute la bacalaureat sau
în unele universitãþi,

de lipsa locurilor de muncã pentru
mulþi absolvenþi (unii strãluciþi, obligaþi
sã se transforme, din titraþi ce sunt, în
vânzãtori de mãrunþiºuri sau nevoiþi sã
fugã unde vãd cu ochii, în lumea cea
largã ºi nu grozav de primitoare),
sã uitãm de faptul cã acasã e cam frig
ºi costul apei calde se chinuie, parcã, sã
egaleze preþul greutãþii ei în aur...
Ar trebui sã uitãm, zic, toate astea
(ºi multe altele) ºi sã ne lãsãm, pentru
o secundã, spiritul invadat de bucuria
cã învãþãmântul universitar românesc,
prin ceea ce are el mai bun  fie în
sectorul de stat, fie în cel privat  merge
cu adevãrat înainte, producând oameni
cu carte, adicã baza unei Românii mai
de Doamne-ajutã. În spectacolul pestriþ
ºi contradictoriu al societãþii româneºti
din ultimul deceniu ºi ceva, imaginea
unei instituþii de învãþãmânt serioase 
cum e Spiru Haret, în cadrul cãreia am
acum onoarea sã vã vorbesc  aminteºte
de imaginea unui savant care continuã
sã-ºi vadã de studiile sale pe puntea
unei corãbii în plinã furtunã...
Felicitând corpul didactic al
Universitãþii Spiru Haret pentru
prestigiul pe care l-a conferit acestei
instituþii ºi felicitându-i pe studenþi
pentru alegerea fãcutã ºi pentru râvna
de care vreau sã cred cã vor da dovadã
 murmur melancolic, împreunã cu
dumneavoastrã, Gaudeamus igitur,
sã ne bucurãm aºadar, ºi vã doresc
tuturor un an bun, iar celor foarte tineri,
o studenþie frumoasã!

Sunt mândrã sã fiu
studentã a Universitãþii
Spiru Haret
Beatrice MODORAN,
studentã anul I,
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

Onorat prezidiu,
Stimaþi colegi,
Am deosebita cinste ºi plãcere ca la
începutul acestui an universitar sã vã
transmit, în numele meu ºi al noii
generaþii de boboci ai Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior,
mulþumirile sincere pentru eforturile
deosebite depuse de conducerea acestei
facultãþi, de cadrele didactice, cât ºi de
întregul personal pentru ca noi sã putem
desfãºura activitatea de învãþãmânt în
cele mai competitive condiþii existente
în învãþãmântul românesc la ora actualã.
Mã simt mândrã sã fiu studentã a
Universitãþii Spiru Haret, universitate
ce ºi-a câºtigat prestigiul ºi faima, dea lungul anilor devenind un model al
învãþãmântului particular din România.
În calitate de studentã a acestei
facultãþi încep anul universitar
încãrcatã de emoþii, dar ºi de gânduri
de viitor, având însã certitudinea cã voi
reuºi, alãturi de noii mei colegi, sã-mi
îndeplinesc visele adolescenþei ºi sã mã
pregãtesc pentru a deveni o bunã
specialistã în domeniu.
Profit de aceastã ocazie pentru a
exprima deosebita noastrã apreciere
faþã de receptivitatea conducerii
Universitãþii Spiru Haret ºi a Facultãþii
de Marketing ºi Comerþ Exterior
privind realitãþile epocii în care trãim,
cât ºi privind schimbãrile ce
caracterizeazã spaþiul european ºi
lumea în ansamblu.

În cei 7 ani de existenþã, Facultatea
de Marketing ºi Comerþ Exterior, având
ca obiectiv pregãtirea studenþilor conform
principiilor
competenþei
ºi
profesionalismului, a oferit absolvenþilor
cunoºtinþele teoretice ºi aplicative
fundamentale necesare organizãrii ºi
desfãºurãrii negocierilor comerciale
internaþionale, prospectarea ºi formarea
pieþelor, utilizarea tehnicilor ºi a
metodelor moderne de comerþ intern ºi
exterior, promovarea politicilor
comerciale, aplicarea managementului
comercial eficient ºi performant,
realizarea tranzacþiilor pe bursele de
mãrfuri ºi valori.
Sunt convinsã cã acumularea
cunoºtinþelor teoretice ºi formarea
abilitãþilor practice corespunzãtoare
permit viitorilor absolvenþi exercitarea
de funcþii în firme private ºi publice,
instituþii guvernamentale ºi ale
administraþiei locale, organisme
internaþionale, unitãþi de consultanþã ºi
cercetare, instituþii de învãþãmânt etc.
Suntem onoraþi cã facem parte
dintr-o nouã promoþie de studenþi ai
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ
Exterior ºi de aceea vom acorda toatã
atenþia în pregãtirea teoreticã ºi practicã
a disciplinelor fundamentale necesare
desãvârºirii noastre ca viitori
specialiºti: Marketing, Politici
Comerciale, Conjunctura Pieþelor
Internaþionale, Investiþii Internaþionale,
Economie, Finanþe, Matematici
Economice ºi Financiare, Drept etc.
Având în vedere însemnãtatea
limbilor strãine pentru specializarea
noastrã, ne vom strãdui sã ne însuºim
cunoºtinþele necesare pentru a lucra
eficient în mediul internaþional.
În final, urez tuturor colegilor mei,
viitorilor mei dascãli multã putere de
muncã, elan tineresc ºi dorinþa de a
cerceta domenii încã necunoscute
pentru noi.
Vã mulþumesc !

Un ideal împlinit
Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV,
decanul Facultãþii de Muzicã

Stimate domnule preºedinte al
Fundaþiei România de Mâine ºi
rector al Universitãþii Spiru Haret,
Onorat prezidiu,
Distinºi invitaþi ºi oaspeþi,
Dragi studenþi ºi colegi,
Suntem, ca la fiecare început de
octombrie, pe un nou drum universitar
în viaþa studenþilor noºtri, faþã în faþã 
profesori ºi studenþi, dascãli ºi
discipoli. Ne deosebeºte experienþa,
suma cunoºtinþelor de specialitate,
obstacol  sã o recunoaºtem  ce se
impune a fi depãºit. Doar de aceea aþi
venit la Universitatea Spiru Haret,
dragi studenþi! Iar a vã ajuta plenar este
rolul ºi misiunea noastrã, a profesorilor
tuturor facultãþilor din aceastã
prestigioasã universitate.
Ceea ce ne uneºte este tocmai
asumarea acestei misiuni, ca ºi faptul
cã ºtim cã ne putem baza pe concursul
necondiþionat al dumneavoastrã, al
studenþilor motivaþi în a vã depãºi
mentorii.
Cazul Facultãþii de Muzicã este unul
aparte, aºa cum este firesc pentru
oricare facultate de artã  veritabil
blazon pentru orice universitate de
prestigiu. Voinþa Fundaþiei România de
Mâine, a preºedintelui ei devenit la
scurt timp de la înfiinþare ºi rector al
Universitãþii Spiru Haret  profesorul
universitar dr. Aurelian Bondrea, a
susþinut iniþiativa maestrului Victor
Giuleanu, la rândul sãu profesor
universitar dr., de a spori magnificienþa
universitarã cu un Gând muzical, cu
o facultate, tot astfel cum astãzi ne-am
îmbogãþit cu un alt orizont artistic: o
Facultate de Artele Spectacolului. Le
urãm, pe aceastã cale, noilor colegi, cât
mai multe promoþii care sã le onoreze
dãruirea...
ªi, pentru cã am vorbit despre
promoþii  idealul oricãrui manager ,
sã amintesc etapele inerente ale
dezvoltãrii Facultãþii de Muzicã ºi
autorizarea formelor de învãþãmânt zi
ºi frecvenþã redusã, iar recent,
deschiderea învãþãmântului la distanþã,

în paralel cu declanºarea procesului de
acreditare, moment-cheie în viaþa
noastrã universitarã, moment motivat
de rezultatele meritorii ale promoþiilor
de pânã acum: promoþia 2001-2002 a
însemnat 100% licenþiaþi, fapt posibil
prin munca neprecupeþitã, umãr la
umãr, a profesorilor ºi a studenþilor întrun dur program de veritabil
cantonament. Am ºtiut, însã, cã doar
aºa ne putem impune: învãþând
împreunã, în fiecare moment al vieþii
noastre ºi sporind continuu zestrea
acestei învãþãturi, prin efort conjugat.
Misiunea noastrã este dictatã de
exigenþele statutului artistului
contemporan sau al profesorului cu
deschidere europeanã, exigenþe
concretizate în activitatea pedagogicã
de excepþie, cercetare ºtiinþificã sau
practicã artisticã recunoscute la nivel
naþional ºi internaþional.
Ce avem în vedere în viitorul
imediat? Orientarea învãþãmântului
muzical românesc spre impunerea ºi
recunoaºterea performanþelor acestuia,
aºa cum se practicã, deja, în ªcoala de
la Universitatea Spiru Haret. Subliniez
sintagma ce onoreazã nume de ctitor
de ºcoalã româneascã: ªcoala de la
Universitatea Spiru Haret  cãci trãim
realitatea apartenenþei noastre la
aceastã ªcoalã care înseamnã
utilizarea unui bogat fond de resurse
umane în continuã perfecþionare,
þintind autodepãºirea ºi aflarea celor
mai eficiente cãi de dialog ºi pe cele
mai diverse planuri.
Universitatea Spiru Haret este, în
egalã mãsurã, ªcoalã ºi pentru
studenþii, dar ºi pentru profesorii ei. An
de an ne convingem de acest adevãr.
Avem un tezaur uman, avem minþi
care nasc ºi pun în acþiune imediatã
proiecte, avem studenþi creativi, un
sistem de burse de excepþie, avem o
televiziune modernã, digitalã, un ziar,
o editurã ºi o tipografie care lumineazã
conuri umbrite în orice casã de român
ºi în larga strãinãtate... Nu sunt, oare,
toate acestea, motivaþii suficient de
puternice pentru ca ªcoala de la
Universitatea Spiru Haret ºi misiunea
asumatã de creatorii ºi dascãlii ei sã
devinã  în timp  o sintagmã
recunoscutã la justa ei valoare, tot astfel
cum o altã ªcoalã, cea Ardeleanã,
s-a impus în miezul altui veac?!?...
Avem în faþã nu doar un an, ci o
viaþã pentru a rãspunde acestei
întrebãri. Sã începem chiar de pe acum,
din acest început de octombrie, sã-i
dãm rãspuns. Ne aºteaptã anul
universitar 2002-2003, cu anotimpul
lui de împliniri. Mult succes!

Prin tradiþie, inaugurarea unui an universitar prilejuieºte un bilanþ
prin care România îºi mãsoarã ascendenþa în lumea culturii, ºtiinþei
ºi civilizaþiei universale. Aceastã tradiþie s-a fãcut puternic resimþitã
la Universitatea Spiru Haret în ziua de 1 octombrie 2002, ziua în
care, în amfiteatrul-studio din ªoseaua Berceni nr. 24, a avut loc
adunarea festivã consacratã deschiderii noului an.
Au participat cadre didactice universitare  prestigioºi profesori
cu o bogatã activitate la catedrã  studenþi, pãrinþi ai studenþilor.
Au fost prezente personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei româneºti,
reprezentanþi ai instituþiilor fundamentale ale statului.
În deschiderea adunãrii, tuturor acestor personalitãþi, prof. univ.
dr. Aurelian BONDREA, rectorul Universitãþii Spiru Haret, le-a
adresat urãri de bun venit, iar studenþilor, succese tot mai mari în
anul de învãþãmânt 2002-2003.
Dupã aceastã scurtã introducere, prof. univ. dr. Aurelian
BONDREA, rectorul universitãþii, a înfãþiºat succesele obþinute
în cei 11 ani de activitate ai Universitãþii Spiru Haret, preocupãrile
consacrate modernizãrii bazei materiale proprii, condiþiile
deosebite de studiu ºi sociale oferite studenþilor.
Au luat cuvântul: domnul prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN,
membru corespondent al Academiei Române, decanul Facultãþii
de Management Financiar-Contabil; doamna prof. univ. dr.
Domnica ªERBAN, decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine; domnul prof. univ. dr. Gheorghe DIACONESCU, decanul
Facultãþii de Drept; domniºoara Beatrice MODORAN, studentã,
anul I  zi, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior; domnul
prof. univ. dr. Gheorghe ONIªORU, Facultatea de Istorie; domnul
prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA, decanul Facultãþii de FilosofieJurnalism; doamna prof. univ. dr. Carmen STOIANOV, decanul
Facultãþii de Muzicã; domnul prof. univ. dr. doc. Ioan POP DE
POPA, membru al Academiei de ªtiinþe Medicale, prorector al
Universitãþii Spiru Haret; domnul senator George PRUTEANU,
profesor la Facultatea de Filosofie-Jurnalism.
Cu prilejul deschiderii noului an de învãþãmânt, au adresat mesaje
de felicitare ºi urãri de noi succese Universitãþii Spiru Haret
preºedintele Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport a
Camerei Deputaþilor, prof. univ. dr. ing. Anghel STANCIU, precum
ºi domnii Rãzvan THEODORESCU, membru al Academiei
Române, Ministrul Culturii ºi Cultelor, David DAVIDESCU,
membru al Academiei Române, Constantin IONETE, membru al
Academiei Române, Dan BERINDEI, membru al Academiei
Române.
Întreaga festivitate de deschidere a anului de învãþãmânt 20022003 la Universitatea Spiru Haret a fost transmisã în direct de
postul de TV România de Mâine, post naþional, universitar ºi
cultural.
Adunarea festivã s-a încheiat într-o atmosferã de optimism ºi
încredere în viitor.
Adunãri consacrate deschiderii anului de învãþãmânt 2002-2003
au avut loc la sediile tuturor facultãþilor Universitãþii Spiru Haret.

Laboratoarele dotate cu aparaturã
modernã sunt pregãtite pentru o
multitudine de activitãþi practice
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La Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport
cursurile au început la 16 septembrie
Prof.univ.dr. Septimiu Florian TODEA,
decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

Noul an universitar 2002-2003, la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport a Universitãþii Spiru Haret
ºi-a deschis cursurile cu 2 sãptãmâni
mai devreme, pentru a asigura
condiþii optime de desfãºurare a
procesului de învãþãmânt ºi la acele
discipline din planul de învãþãmânt,
care se desfãºoarã în aer liber, cum
sunt jocurile sportive (baschet,
fotbal, handbal, volei ºi tenis de
câmp) ºi atletismul. Oferim astfel
posibilitatea realizãrii orelor de
practicã, în principal, în aer liber,
profitând de timpul favorabil, ca
apoi sã se organizeze în perioade
compacte, distincte ºi stagiile de
practicã ºi cursurile de schi, de
sporturi nautice, ca ºi practicile de
specialitate la kinetoterapie ºi, de
asemenea, sã se asigure perioadele
O editurã ce aparþine unei fundaþii
care ºi-a definit þelul  culturã, ºtiinþã,
învãþãmânt ºi are ca producþie cartea
universitarã  îºi justificã existenþa ºi
îºi îndeplineºte eficient menirea în
mãsura în care faciliteazã întâlnirea
profesionalã beneficã dintre dascãl ºi
discipol.
Cartea universitarã, fiind unul dintre
mijloacele clasice de transmitere a
cunoºtinþelor sistematizate, explicate
conceptual ºi metodic, este, simultan,
purtãtor de cuvânt al profesorului ºi
cãlãuzã a studentului.
Pânã acum, nici unul dintre
mijlocele moderne electronice audio
sau vizuale nu a reuºit s-o înlocuiascã,
pentru cã nu toþi studenþii au acces la
ele ºi, mai ales, pentru cã nu permit
reflecþii pe marginea textului sau
reluarea ideilor în ritmul impus de
receptare ºi însuºirea specificã fiecãrui
receptor.
Biblioteca virtualã este, desigur, un
nou câºtig al ºtiinþei, dar clasica
bibliotecã a Galaxiei Gutenberg are
vitalitatea ºi utilitatea ei verificate.
Asemenea reflecþii s-au fãcut
auzite de-a lungul anilor la multe
întâlniri dintre autori ºi editori cu
cititorii, la simpozioane ºi dezbateri,
la târguri de carte din þarã ºi
strãinãtate, mai ales la cele dedicate
cãrþii de învãþãturã. Prin funcþiile ei
informativã ºi formativã, în funcþie de
încãrcãtura de idei, orice carte este una
de învãþãturã. Când, însã, o unitate
editorialã se profileazã pe acest
domeniu, reuºita activitãþii sale nu
poate fi altceva decât oglinda
profilului ºi activitãþii pe care o
serveºte, a preocupãrilor ºtiinþifice ºi
didactice ale autorilor. Acesta este ºi
cazul Editurii Fundaþiei România de
Mâine în cadrul cãreia, cu 12 ani în
urmã, a luat fiinþã Universitatea Spiru
Haret, recent acreditatã prin lege.
La festivitatea de deschidere a
noului an universitar 2002-2003,
vorbitorii s-au referit, într-un fel sau
altul, ºi la locul ºi rolul cursurilor ºi
altor tipãrituri didactice în procesul
de învãþãmânt, în ridicarea nivelului
calitativ al acestuia, obiectiv esenþial
stabilit de Senatul Universitãþii, de
rectorat ºi decanate. Pornind de la
acest obiectiv, planul editorial a fost
revãzut din timp, încã de la
încheierea anului universitar anterior,
urmãrindu-se îndeplinirea cerinþei
conducerii Fundaþiei ºi Universitãþii
ca, în actualul an de studiu, sã se
asigure manuale tipãrite pe cât
posibil, pentru toate disciplinele.
În acest sens, în strânsã legãturã cu
decanatele ºi, bineînþeles, prin
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necesare pentru pregãtirea ºi
desfãºurarea examenelor ºi
asigurarea vacanþelor studenþilor.
Pentru cei aproape 900 studenþi
înscriºi la cursurile facultãþii ºi pentru
cele 46 de cadre didactice, noul an
universitar a început cu satisfacþia
lucrului împlinit. Astfel, Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret este în prezent singura
facultate privatã din România,
acreditatã ºi inclusã în sistemul
naþional de învãþãmânt superior. În
felul acesta, la sfârºitul anului
universitar, la varã, facultatea noastrã
va avea acest drept, aceastã ºansã de a
organiza, pentru prima datã, ºi
examenul de licenþã.
Fundamentat pe tradiþia ºi
experienþa învãþãmântului de profil
din þara noastrã ºi a unor instituþii de
specialitate de prestigiu din lume,
planul de învãþãmânt al Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport asigurã, prin
desfãºurarea unui proces de
învãþãmânt modern, transmiterea
cãtre studenþi, într-o manierã
interdisciplinarã, a celor mai noi
cunoºtinþe teoretice ºi practicometodice, folosindu-se tehnici
didactice moderne, care conferã o
pregãtire ºi competenþã profesionalã
superioarã viitorilor specialiºti în
domeniul culturii fizice. Astfel, planul
de învãþãmânt cuprinde disciplinele
care sunt grupate în aºa fel încât sã se
asigure raportul optim între
disciplinele obligatorii, opþionale ºi
facultative, între prelegeri ºi aplicaþii.
Continua dezvoltare a Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, prestigiul de
care se bucurã în lumea sportului, într-

un cuvânt, realitãþile din facultatea
noastrã explicã creºterea dinamicã a
fluxului de studenþi. Cu fiecare an
universitar, numãrul acestora a crescut,
iar, în prezent, cursurile sunt urmate de
aproape 900 de studenþi, foarte mulþi
dintre aceºtia fiind sportivi de
performanþã ai þãrii noastre,
componenþi ai loturilor reprezentative
ale României la: atletism, fotbal,
handbal, tenis, polo, lupte, arte
marþiale, culturism, judo, rugbi, nataþie,
ciclism, volei, tenis de masã ºi tir. De
altfel, cursurile anului I, în acest an
universitar vor fi urmate de alþi peste
50 de noi sportivi de performanþã.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret a fost absolvitã
pânã în prezent de 7 promoþii. ªi ce poate
exprima mai concludent calitatea
procesului de învãþãmânt decât faptul
esenþial conform cãruia examenul de
licenþã, pânã în prezent, dintre cei care sau prezentat, a fost promovat în proporþie
de 97%, confirmând buna pregãtire

profesionalã a studenþilor, asiguratã de
cadrele didactice ale facultãþii.
Activitatea de cercetare ºtiinþificã
reprezintã un obiectiv major al
preocupãrii tuturor cadrelor didactice
ale facultãþii, fiind o componentã a
misiunii instituþiei noastre de ridicare
a calitãþii pregãtirii.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret îºi desfãºoarã
activitatea didacticã, cursurile, seminariile
ºi lucrãrile de laborator în spaþiile proprii
Fundaþiei România de Mâine, Universitãþii
Spiru Haret. În total, în cadrul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport existã 18 cabinete
ºi laboratoare special amenajate.
Lucrãrile practice la jocuri sportive
(baschet, fotbal, handbal, tenis de câmp)
se desfãºoarã în Complexul sportiv al
Universitãþii Spiru Haret. Acest
complex sportiv, modern, se întinde pe
o suprafaþã de cca. 3 ha ºi cuprinde 15
terenuri de baschet, volei , handbal, tenis
de câmp ºi un teren de fotbal gazonat,
cu o tribunã de 7000 de locuri.

Reproducem din
ziarul Adevãrul
SCRISOARE DESCHISÃ:
Aspiraþia Universitãþilor româneºti de
integrare în spaþiul european al cunoaºterii, grav
afectatã de Legea privind aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã nr. 174/2001
Senatul Universitãþii de Vest Vasile Goldiº din Arad,
Universitate particularã acreditatã prin Legea 240/2002, îºi
exprimã consternarea privind votarea legii de aprobare a
Ordonanþei de Urgenþã nr. 174/2001.
Acest tip de mãsuri pentru îmbunãtãþirea finanþãrii
învãþãmântului superior, retrograde ºi injuste, îndepãrteazã
învãþãmântul universitar românesc de spaþiul european al
cunoaºterii spre care aspirãm.
Universitãþilor private îndeosebi, dar ºi celor de stat li se
contestã dreptul la performanþã în managementul financiar.
Sancþionarea universitãþilor performante, cu importante realizãri
de fonduri terþiare, este de fapt o sancþionare a spiritului
antreprenorial al acestora. Sunt sancþionate deopotrivã ºi
studenþii parteneri în managementul acestor instituþii.
Virarea unei cote de 10% din veniturile realizate de
Universitãþile private este neconstituþionalã, o confiscare a
unor venituri realizate licit. Sunt desconsiderate atât eforturile
manageriale ale Universitãþilor, cât ºi ale studenþilor ºi
pãrinþilor acestora plãtitori de taxe.
În condiþiile în care Universitatea de Vest Vasile Goldiº
a realizat în ultimii ani cu eforturi deosebite un capital de
peste 400 miliarde lei, cãmine ºi cantine proprii pentru 800
de studenþi în condiþii de confort sporit, Senatul universitar
nu-ºi poate asuma iresponsabilitatea ºi lipsa de performanþã
în gospodãrirea complexelor studenþeºti de stat.
Subscriem integral la punctele de vedere ale unor ilustre
personalitãþi ale vieþii academice româneºti, rectori ai unor
Universitãþii de mare tradiþie din învãþãmântul de stat care
vãd în legea sus-amintitã un atentat la fiinþa acestor lãcaºe de
culturã, o intenþie clarã de falimentare a acestora.
O astfel de lege, fãrã precedent în Europa, afecteazã grav
aspiraþia ºi eforturile Universitãþilor româneºti de integrare
în spaþiul european al cunoaºterii.
În numele Senatului Universitãþii de Vest
Vasile Goldiº Arad
RECTOR
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN
Numãrul 3819 din 3 octombrie 2002

Editura Fundaþiei România de Mâine
pregãtitã pentru noul an universitar
Georgeta MITRAN,
directoarea Editurii Fundaþiei România de Mâine
contribuþia directã a cadrelor didactice,
s-au luat mãsuri pentru a se satisface
câteva cerinþe:
 concordanþa dintre planurile de
învãþãmânt, programa analiticã ºi
conþinutul cursurilor;
 modernizarea conþinutului lor ºi
a formei de prezentare în pas cu
noutãþile din ºtiinþã, cu exigenþele
didacticii universitare;
 asigurarea unor tiraje
corespunzãtoare, þinând seama de
numãrul studenþilor de la toate
formele de învãþãmânt (de zi, cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã),
cuantificarea tirajelor luând în
considerare ºi specificul unei anumite
vieþi medii a cãrþii ºtiinþifice,
universitare, ce nu poate fi echivalatã
artificial cu produse ce-ºi pierd întrun timp scurt valoarea.
Înfiinþatã cu un deceniu în urmã,
Editura Fundaþiei România de Mâine
s-a impus cu o personalitate distinctã
în reþeaua editorialã, mult diversificatã
dupã 1990, profilul sãu, în prezent
cunoscut ºi recunoscut, fiind
preponderent didactic-universitar.
Astfel, aflatã în continuã
specializare în profil universitar,
editura dispune de un bogat repertoriu
al cãrþilor tipãrite în moderna tipografie
a Fundaþiei România de Mâine.
Oglindind efervescenta activitate
ºtiinþificã ºi didacticã, spiritul novator
ºi creator al acestei activitãþi, proprii
Fundaþiei ºi Universitãþii, repertoriul
editorial din ce în ce mai cunoscut
cuprinde ºi oferã cursuri, materiale
didactice ajutãtoare (sinteze, caiete de
seminar, caiete de lucrãri practice,
culegeri de probleme, studii de caz
etc.), tratate, compendii, monografii,
alte cãrþi destinate asimilãrii
cunoºtinþelor moderne teoretice ºi
practice în domeniile pentru care
Universitatea Spiru Haret pregãteºte
specialiºti, dar nu numai. În aceastã

ordine de idei este de menþionat faptul
semnificativ cã multe universitãþi
româneºti de stat ºi particulare solicitã
cãrþile apãrute în Editura Fundaþiei
România de Mâine, pe care le
difuzeazã studenþilor lor.
Apariþiile sunt completate periodic
de lucrãri ce reflectã, în diversitatea lor,
activitatea de învãþare, cercetare ºi
dezvoltare ºtiinþificã din cadrul
Fundaþiei România de Mâine ºi
Universitãþii Spiru Haret.
Apare, astfel, publicaþia Analele
Universitãþii Spiru Haret, cu serii pe
domenii ºi specializãri, corespunzãtor
profilului fiecãrei facultãþi, culegeri de
comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor
didactice ºi ale studenþilor.
Se înþelege, în domeniul editorial,
criteriul determinant de apreciere îl
reprezintã conþinutul de idei, soliditatea
ºi coerenþa argumentelor, expunerea lor
sistematicã, logicã ºi atractivã, obiectiv
pe care îl urmãrim ºi îl asigurãm prin
creaþia ºi contribuþia autorilor, a
corpului profesoral ºi cercetãtorilor
ºtiinþifici. Dar, cum se ºtie, în aproape
orice domeniu aprecierea are în vedere
ºi aspectul cantitativ.
Din acest punct de vedere, ºi el
concludent, Editura Fundaþiei România
de Mâine prezintã un bilanþ de un
deceniu, de la an la an mai bogat,
concretizat în peste 700 de titluri. Dintre
acestea, în anii 1998-2002, au apãrut
550 de titluri, în primele 8 luni ale acestui
an, editura punând la dispoziþia cititorilor,
în special studenþi, 100 de cursuri
universitare ºi materiale didactice
ajutãtoare, în peste 85.000 de exemplare,
cu o valoare de peste 8 miliarde lei.
La începutul anului universitar 20022003, cursurile ºi materialele didactice
ajutãtoare, tipãrite în Editura ºi Tipografia
Fundaþiei România de Mâine, acoperã,
pentru anul I, în întregime, disciplinele
din planul de învãþãmânt, iar pentru
ceilalþi ani în proporþie de 85%.

În continuã îmbogãþire ºi înnoire,
apariþiile editurii acoperã tematic, la un nivel
ºtiinþific ºi didactic modern, o largã diversitate
de domenii, discipline ºi specializãri, tabloul
acestora oferind, expresiv, imaginea structurii
ºi specializãrilor proprii Universitãþii Spiru
Haret. Astfel, cãrþile ce poartã emblema
Universitãþii Spiru Haret ºi sigla Fundaþiei
România de Mâine sunt din domeniile: drept,
economie generalã, marketing, finanþebãnci, contabilitate, informaticã de gestiune,
sociologie, psihologie, filosofie, jurnalism,
limba ºi literatura românã, limbi ºi literaturi
strãine (englezã, germanã, francezã, spaniolã,
italianã, rusã, arabã), istorie, relaþii
internaþionale, geografie, medicinã
veterinarã, matematicã, informaticã,
arhitecturã, muzicã, educaþie fizicã.
Între cãrþile de referinþã în proces
de pregãtire ºi apariþie, menþionãm
Starea naþiunii 2002. România
încotro?, al cãrei autor, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, continuã analiza din
volumele anterioare, abordând analitic
ºi
comparativ
problemele
fundamentale ale evoluþiei þãrii în
perioada de tranziþie în context istoric
naþional ºi internaþional, supune
atenþiei publice generale opþiuni
raþionale pentru viitor.
În aceeaºi serie a apropiatelor apariþii
se înscrie Tratatul de sociologie a
culturii, de prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea. Sunt prezentate, în acest volum,
teme esenþiale precum: sociologia 
ºtiinþã dinamicã despre societate; obiectul
ºi sfera sociologiei culturii; contribuþii
româneºti în abordarea sociologicã a
culturii; structura, funcþionalitatea ºi
sferele culturii ca proces sociodinamic;
metodologia cercetãrii în acest domeniu.
Aceluiaºi gen de lucrãri îi aparþine
ºi Tratatul de ontologie, semnat de
prof. univ. dr. Ion Tudosescu, al cãrui
prim volum, intitulat Fiinþã. Esenþã.
Existenþã, a apãrut, cel de-al doilea,
Existenþã. Devenire. Determinism,
aflându-se sub tipar. Tratatul pune în

evidenþã pregnant originalitatea
contribuþiei autorului la abordarea
problemelor actuale ale acestui
domeniu al filosofiei.
Se continuã, ºi în perioada
urmãtoare, publicarea Enciclopediei
performanþelor româneºti în
secolul XX, lucrare de interes
naþional, care apare sub egida
Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret.
În editurã apar o serie de colecþii
tematice din domeniul filosofiei,
jurnalisticii, economiei: Spaþiul
mioritic, Mari ziariºti români,
România economicã.
Între apariþiile recente ale editurii se
înscriu: Management financiar-contabil
(Mircea Boulescu); Monedã ºi credit (Gh.
Manolescu); Economie politicã, 2 vol.
(coord. C. Enache ºi C. Mecu); Relaþii
valutar-financiare internaþionale (coord.
C. Moisuc); Economia internaþionalã, 2
vol. (coord. C. Moisuc); Controlul
financiar-contabil (Petre Popeangã ºi

Carmen Mitea Popia); Preþuri ºi
concurenþã (coord. Dumitru Marin);
Impozitul pe venitul global (coord.
Dumitru Marin); Metode de calculaþie a
costurilor (coord, Luminiþa Ionescu);
Drept
parlamentar
(Mihai
Constantinescu, Marius Amzulescu);
Drept internaþional public, ed. a II-a
(Vasile Creþu); Introducere în axiologie.
O abordare istoricã ºi sistematicã (Ioan
N. Roºca); Istoria relaþiilor internaþionale
(Viorica Moisuc); Istoria contemporanã
a României 1918-2001 (Ioan Scurtu);
Psihologia educaþiei (coord. Nicolae
Radu); Istoria generalã a sociologiei
(ªtefan Costea); Geomorfologia
României
(Grigore
Posea);
Fundamentele psihologiei, 2 vol. (Mihai
Golu); Grammaire française (Teodora
Cristea); English Syntax Workbook
(coord. Domnica ªerban,) Teoria muzicii,
curs însoþit de solfegii (Victor Giuleanu);
Neoclasicismul muzical românesc,
secolul XX (Carmen Stoianov); Structura
ºi ultrastructura þesuturilor la animale
(Toma Coman, Nicolae Cornilã);
Compendiu de fiziopa-tologie specialã
(Nicolae Avram); Bolile parazitare la
animalele domestice (Sofia Coman).
Bogãþia ºi diversitatea repertoriului
tematic sunt evident oglindite în
Catalogul pe anul 2002.
În noul an universitar 2002-2003,
împlinind 10 ani de activitate în slujba
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii, Editura
Fundaþiei România de Mâine se afirmã
ca un factor dinamic al susþinerii ºi
propagãrii valorilor naþionale, angajânduse a fi în continuare, prin cãrþile tipãrite,
oglinda efortului constructiv, al unui corp
profesoral prestigios, de cercetare ºi
creaþie, de educare ºi formare modernã a
tineretului studios.
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Adunarea festivã consacratã deschiderii anului de învãþãmânt 2002-2003 ºi mii de telespectatori, graþie faptului cã festivitatea a fost transmisã în
la Universitatea Spiru Haret a fost urmãritã integral, o datã cu studenþii ºi direct de postul propriu de televiziune România de Mâine (tvRM), post
profesorii prezenþi în amfiteatrul-studio din strada Berceni 24, de cãtre mii naþional, universitar ºi cultural.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
7 octombrie 2002

MIERCURI
9 octombrie 2002

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Economie politicã (1)
10:40 Geografie economicã mondialã (2/1)
11:45 Bazele contabilitãþii (1/1)
12:25 Istoria economicã a României (1/1)
12:50 Bazele informaticii (1)
13:55 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: Cristian Mandeal. Emisiune de Carmen
Stoianov ºi Valeriu Râpeanu (r)
15:30 Repere spirituale. Emisiune de prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu (r)
16:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:30 Orizonturi economice. Extinderea Uniunii Europene
ºi România. Invitaþi: dr. Petre Prisãcaru, ºef Sector
Integrare Europeanã, dr. Virginia Câmpeanu, dir.adj.
IEM, dr. Aristide Cociuban, cadru universitar.
Realizator: prof.univ.dr. Constantin Mecu
18:30 Actualitãþi  chestiunea zilei
19:20 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Ora melomanului. Deschiderea stagiunii de muzicã
cultã a tvRM. Invitaþi: Simina ºi Gabriel Croitoru.
Emisiune realizatã de Alexandru Moroºanu ºi
Dumitru Cucu
20:30 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:00 Program muzical
23:00 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan (r)
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (1)
11:15 Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2)
11:50 Istorie ºi civilizaþie francezã (2)
12:25 Limba latinã (2)
12:55 Anatomie funcþionalã (2)
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Starea naþiunii: România, încotro ? Sistemul bancar
ºi contribuþia lui la finanþarea economicã. Invitaþi:
prof.univ.dr. Florea Dumitrescu, Gh. Stroe, specialist în finanþe ºi monedã, dr. Mihai Ionescu, secretar
general ANEIR. Realizator: Eugen Zainea (r)
16:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (r)
17:00 Dicþionar economic. Know  how. Invitat: ing.drd.
Marioara Faighenov. Emisiune de lector univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã (r)
17:30 Reþete pentru sãnãtate. Când ºi cum ne adresãm
medicului de familie. Invitaþi: prof.dr. Adrian Restian,
dr. Mioara Rãdulescu, medic de familie Slãtioara 
jud. Vâlcea, dr. Monica Chelãrescu, medic de familie  Bucureºti. Emisiune în direct de Eugenia
Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi  chestiunea zilei
19:20 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta pãmânt. Corot  natura în atelier
20:30 Siguranþa informaþiilor pe Internet. Invitaþi: Bogdan
Toporan, dir. Marketing, Radu Georgescu, vicepreºedinte GEDAC Software, Cãtãlin Butola, redactor
revista Chip, Eugen Nicolae, preºedinte Holding
Internet Café, deputat Varujan Pambuccian, preºedintele Comisiei I.T.  Camera Deputaþilor.
Realizator: Sorin Tãcinã
22:00 Invitaþie la film - emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã, realizatã de Emil Voicu (r)
23:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
23:30 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
00:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

MARÞI
8 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teoria generalã a dreptului (1)
11:20 Drept civil (3)
11:50 Istoria statului ºi dreptului românesc (1)
12:15 Drept roman (1)
13:20 Drept diplomatic ºi consular (1)
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional. Profesori strãini la Bucureºti.
Emisiune de Ioana Nitobe (r)
18:00 Program muzical
18:30 Actualitãþi  chestiunea zilei
19:20 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
20:00 Dicþionar economic. Know  how. Invitat: ing.drd.
Marioara Faighenov. Emisiune de lector univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
20:30 Starea naþiunii: România, încotro? Sistemul bancar
ºi contribuþia lui la finanþarea economicã. Invitaþi:
prof.univ.dr. Florea Dumitrescu, Gh. Stroe, specialist în finanþe ºi monedã, dr. Mihai Ionescu, secretar
general ANEIR. Realizator: Eugen Zainea
22:00 Program muzical
23:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
23:30 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
00:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

JOI
10 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Literatura românã (1)
11:10 Etnografie ºi folclor (1)
11:35 Limba francezã contemporanã (2)
12:05 Limba latinã (3)
12:30 Limba românã (0/2)
13:05 Lingvisticã generalã (2)
13:55 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Siguranþa informaþiilor pe Internet. Invitaþi: Bogdan
Toporan, dir. Marketing, Radu Georgescu, vicepreºedinte GEDAC Software, Cãtãlin Butola, redactor
revista Chip, Eugen Nicolae, preºedinte Holding
Internet Café, deputat Varujan Pambuccian, preºedintele Comisiei I.T.  Camera Deputaþilor.
Realizator: Sorin Tãcinã (r)
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur
Popovici
17:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ.
Valeriu Marinescu (r)
17:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
18:00 Muzicã popularã

18:30 Actualitãþi  chestiunea zilei
19:20 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta pãmânt. Paris
20:30 România în lume. Emisiune în direct realizatã în
colaborare cu Fundaþia România în lume.
Moderator: Nicolae Mardari
22:00 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune în
direct de Carmen Dumitriu
23:00 Orizonturi economice. Extinderea Uniunii Europene
ºi România. Invitaþi: dr. Petre Prisãcaru, ºef Sector
Integrare Europeanã, dr. Virginia Câmpeanu, dir. adj.
IEM, dr. Aristide Cociuban, cadru universitar.
Realizator: prof.univ.dr. Constantin Mecu (r)
00:00 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

VINERI
11 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teoria comunicãrii (3/2)
10:40 Informaticã pentru sociologie (2)
11:35 Fundamentele psihologiei (2)
12:20 Psihologia educaþiei (1)
12:50 Psihologie experimentalã (2)
13:24 Biroticã
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 România în lume. Emisiune realizatã în colaborare
cu Fundaþia România în lume. Moderator:
Nicolae Mardari (r)
16:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade. Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune de
prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Atelier TV Studenþesc. Magazin studenþesc.
Emisiune de Daniel Paraschiv
17:45 Pe drumul destinului. Emisiune de Ioana Mandache
18:30 Actualitãþi  chestiunea zilei
19:20 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Universul cunoaºterii. Emisiune interactivã de
actualitate ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare, educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro
ºi macro cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
21:00 Lumea în clipa 2002. Exerciþii de memorie. (III)
Invitaþi: Mioara Roman, Nicolae Cristache. Emisiune
de Marian Oprea
22:00 Oameni care au fost: Nicolae Titulescu. Emisiune
de Nicolae Mardari (r)
23:00 Dincolo de arenã. Emisiune realizatã de Mugur
Popovici (r)
00:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

Opinia

naþionalã

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

SÂMBÃTÃ
12 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune realizatã de
lect.univ.dr. Valeriu Marinescu
9:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
9:30 Program muzical
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
11:30 Cu
ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie
12:30 Planeta pãmânt. Bretagne (r)
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
14:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
16:00 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Film documentar
17:30 Caleidoscop muzical. Emisiune de Theodora Popescu
18:30 Actualitãþi (sãptãmâna externã pe scurt)
19:00 Laborator de creaþie. Mihail Diaconescu. Emisiune
de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
20:00 Program muzical
21:00 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune de
Carmen Dumitriu (r)
22:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr Corneliu Turianu (r)
22.30 Atelier studenþesc. Magazin studenþesc. Emisiune
de Daniel Paraschiv (r)
23:15 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
13 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Repere spirituale  emisiune de prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã (r)
10:00 Universul cunoaºterii. Emisiune interactivã de
actualitate ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare, educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro
ºi macro cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu (r)
11:30 Reþete pentru sãnãtate. Când ºi cum ne adresãm
medicului de familie. Invitaþi: prof.dr. Adrian Restian,
dr. Mioara Rãdulescu, medic de familie Slãtioara 
jud. Vâlcea, dr. Monica Chelãrescu, medic de familie  Bucureºti. Emisiune de Eugenia Grosu
Popescu (r)
12:30 Lumea în clipa 2002. Exerciþii de memorie. (III)
Invitaþi: Mioara Roman, Nicolae Cristache. Emisiune
de Marian Oprea (r)
13:30 Ora melomanului. Deschiderea stagiunii de muzicã
cultã a tvRM. Invitaþi: Simina ºi Gabriel Croitoru.
Emisiune de Alexandru Moroºanu ºi Dumitru Cucu (r)
14:30 Film documentar. Etica în jurnalism
15:00 Invitaþie la film - emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã, realizatã de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor. Glorii ale sportului românesc.
Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune
realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
16:30 Club internaþional. Japonia. (IV) Emisiune de
Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi (sãptãmâna internã pe scurt)
19:00 Maeºtri: Sorana Coroamã  Stanca. Emisiune de
Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu
20:00 Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie (r)
21:00 Oameni care sunt: Ion Lucian.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
22:00 Faust de Goethe  spectacol teatral filmat, realizat
de Teatrul din Weimar  Germania
00:00 Program muzical nocturn
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1 OCTOMBRIE 2002. DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVÃÞÃMÂNT
LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Adunarea festivã
în imagini

 Marele amfiteatru-studio al Universitãþii Spiru Haret a fost neîncãpãtor în ziua de
1 octombrie când s-a deschis anul de învãþãmânt 2002-2003.

 La festivitatea de deschidere a noului an de învãþãmânt de la Universitatea Spiru Haret au fost prezente
personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei româneºti, reprezentanþi ai instituþiilor fundamentale ale statului.

 Gaudeamus igitur! O bucurie asumatã cu gravitate,
cu respect faþã de marile tradiþii universitare româneºti.

 Chiar ºi succinta imagine a acestei festivitãþi oglindeºte vocaþia academicã a
Universitãþii Spiru Haret, seriozitatea ºi angajarea profesorilor ºi studenþilor ei
pentru trecerea, în noul an de învãþãmânt, la o etapã calitativã prin excelenþã.

 Chipurile studenþilor Universitãþii Spiru Haret,
imagini ale optimismului ºi încrederii în viitor.

 Devenit de astãdatã neîncãpãtor, marele amfiteatru-studio al Universitãþii Spiru Haret ºi-a
extins reverberaþiile festivitãþii de deschidere a noului an de învãþãmânt,
graþie transmiterii ei în direct de cãtre Postul de televiziune România de Mâine (tvRM),
post naþional, universitar ºi cultural.

