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ªedinþa Senatului
Universitãþii Spiru Haret

Miercuri, 16 aprilie 2003, la Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii, al Fundaþiei România de Mâine, a avut
loc ºedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret cu
urmãtoarea ordine de zi:
Discutarea ºi aprobarea Hotãrârii Senatului Universitãþii Spiru
Haret cu privire la organizarea admiterii pentru anul de
învãþãmânt 2003-2004.
Discutarea ºi aprobarea Metodologiei de realizare a sintezelor
cursurilor ºi a noilor manuale.
Diverse.

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

HOTÃRÂREA

SENATULUI UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ªI DESFÃªURAREA

ADMITERII PENTRU ANUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT 2003-2004
În conformitate cu prevederile art.32(1), (5), (6) ºi ale art.41(1), (2) ºi (7) din Constituþia României;
În temeiul art. 57, 58 (3), 59, 60, 65, 89, 92 din Legea învãþãmântului nr.84/1995, republicatã;
Potrivit prevederilor Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituþiilor de învãþãmânt
superior ºi recunoaºterea diplomelor, republicatã;
În baza prevederilor Hotãrârii Guvernului României privind organizarea ºi funcþionarea
învãþãmântului la distanþã ºi a învãþãmântului cu frecvenþã redusã în instituþiile de învãþãmânt
superior nr.1011/2001;
Conform prevederilor art. 13, 15(f), 30 (e) ºi (j), 74, 75(8) ºi 76 din Carta Universitãþii
Spiru Haret,

Senatul Universitãþii Spiru Haret
HOTÃRÃªTE:
1. Admiterea în anul I de studii la toate specializãrile
acreditate ºi autorizate, formele de învãþãmânt de zi,
cu frecvenþã redusã ºi la distanþã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, se va desfãºura în perioada
iulie-septembrie 2003, la sediul central al Universitãþii
din Str. Ion Ghica nr.13 ºi la sediile facultãþilor.
2. La admitere se pot înscrie candidaþii care sunt
absolvenþi de liceu cu diplomã de bacalaureat.
Absolvenþii promoþiei 2003 se pot înscrie, pânã la
eliberarea diplomei de bacalaureat, pe baza adeverinþei
eliberate de liceu, în care se precizeazã atât media
generalã, cât ºi notele obþinute la probele susþinute.
3. Cifra de ºcolarizare pentru anul universitar 20032004 este expresia gradului de îndeplinire a criteriilor
generale ºi a standardelor obligatorii care asigurã
calitatea în învãþãmântul superior, aºa cum sunt
prevãzute la art. 18 (2) din Legea nr. 88/1993 privind
acreditarea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi
recunoaºterea diplomelor, republicatã: personal
didactic, conþinutul învãþãmântului, bazã materialã,
activitate de cercetare ºi activitate financiarã, structuri
instituþionale, administrative ºi manageriale.
Potrivit prevederilor art. 58 (1) ºi 141(b) din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, pentru
învãþãmântul superior de stat cifra de ºcolarizare este
propusã, anual, de cãtre Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii Guvernului României. Guvernul adoptã cifra
de ºcolarizare, care devine plan de stat pentru
instituþiile finanþate de la bugetul de stat.
Instituþiile de învãþãmânt superior particular,
persoane juridice de drept privat, funcþioneazã dupã

principiile economiei de piaþã ºi nu ale planului de stat,
nu depind de bugetul de stat, finanþându-se din propriile
resurse. Ca atare, acestora nu li se poate stabili ºi, cu
atât mai mult, impune numãrul de studenþi pe care sã-i
ºcolarizeze.
În ceea ce o priveºte, în anul 2002 ºi pânã în prezent,
Universitatea Spiru Haret a înregistrat o dezvoltare
remarcabilã a bazei materiale proprii, concretizatã în
investiþii de peste 320 miliarde lei.
Astfel, în Bucureºti, fostul Palat al Creditului Funciar
Urban, monument istoric ºi de arhitecturã, cumpãrat ºi
restaurat de Fundaþia România de Mâine  instituþie
social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt  a
dobândit o nouã funcþionalitate, devenind Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, cu o suprafaþã utilã
de 10.000 mp, destinat activitãþilor de învãþãmânt,
cercetare ºtiinþificã ºi culturale.
La Constanþa au fost date în funcþiune douã noi
clãdiri, cu o suprafaþã utilã de 4.000 mp ºi un teren în
suprafaþã de 8.850 mp, menite activitãþilor de
învãþãmânt, cercetare, social-educative ºi sportive.
Acestor imobile li se adaugã o nouã cantinãrestaurant, calculatoare de ultimã generaþie,
echipamente, mobilier, un valoros fond de carte.
Totodatã, subliniem cã din cele 1.350 de posturi
didactice legal constituite, 1.100 posturi, respectiv
81,5%, sunt ocupate de personal didactic titular, cu
carte de muncã la Universitatea Spiru Haret.
Dispunând de asemenea condiþii, Universitatea Spiru
Haret ar putea dubla, în anul de învãþãmânt 2003-2004,

cifra de ºcolarizare în anul I faþã de anul precedent,
asigurând, în acelaºi timp, la un înalt nivel, calitatea
procesului de învãþãmânt.
Având în vedere, însã, cã învãþãmântul de stat gratuit
s-a redus semnificativ an de an, iar cel cu taxã a devenit
dominant, cã marea majoritate a populaþiei României
se aflã într-o stare de sãrãcie cronicã, chiar cifra de
ºcolarizare stabilitã, în baza principiului autonomiei
universitare, de cãtre senatele instituþiilor de învãþãmânt
superior particular, devine nesigurã.
În aceastã situaþie, pentru Universitatea Spiru Haret,
realizarea, în anul de învãþãmânt 2003-2004, a unei cifre
de ºcolarizare pentru anul I de studii similare celei din
anul universitar 2002-2003, poate fi apreciatã ca
satisfãcãtoare, la nivelul Universitãþii menþinându-se,
astfel, un numãr de peste 30.000 de studenþi.
4. Senatul Universitãþii Spiru Haret ia act de
facilitãþile acordate, prin Hotãrârea Consiliului
Fundaþiei România de Mâine, studenþilor
Universitãþii Spiru Haret, inclusiv celor care susþin
admiterea în anul 2003:
a) menþinerea taxelor de ºcolarizare în anul
universitar 2003-2004 la nivelul celor din anul de
învãþãmânt 2002-2003 ºi posibilitatea achitãrii lor în
trei rate;
b) neperceperea de taxe de înscriere la admitere
pentru fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi
ºomeri;
c) acordarea de burse de merit, în valoare de 2-3
miliarde lei pentru anul universitar 2003-2004,
pentru studenþii care au obþinut, în anul de învãþãmânt
anterior, medii între 9 ºi 10, asigurându-le astfel studii
gratuite; se stimuleazã, în acest mod, competiþia,
se motiveazã efortul ºi se pun în valoare capacitãþile
intelectuale, aptitudinile ºi talentul studenþilor
Universitãþii Spiru Haret;
d) achiziþionarea de cursuri ºi manuale universitare,
realizate în editura ºi tipografia proprii, cu o reducere
de 30% faþã de preþul la care se vând în librãrii;
e) vizionarea emisiunilor Televiziunii România de
Mâine (tvRM)  post naþional universitar ºi cultural,
creat special pentru a veni în sprijinul celor dornici sã
înveþe ºi sã se cultive ºi accesul gratuit la publicaþia
Opinia naþionalã, sãptãmânal de opinie, informaþie ºi
idei de larg interes naþional;
f) masã, în cantinele proprii din Bucureºti ºi Braºov,
subvenþionatã cu 30% de cãtre Fundaþia România de Mâine;
g) cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
h) acces gratuit la cluburile studenþeºti proprii din
Bucureºti ºi Braºov ºi în Complexul sportiv propriu
din Bucureºti, care cuprinde un stadion de 5.000 locuri,
terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet etc.
5. Admiterea în anul I de studii se face pe baza
diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalentã cu
aceasta (adeverinþã eliberatã de liceu, pentru candidaþii
care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2003),

a Fiºei-chestionar ºi a interviului desfãºurat cu
candidatul, pe marginea rãspunsurilor la întrebãrile din
Fiºa-chestionar. Rezultatul admiterii se comunicã în
aceeaºi zi candidatului.
6. Taxa de înscriere pentru admitere este de 500.000
lei. Fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi ºomeri
sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
 candidaþilor fii de þãrani, în baza adeverinþei
eliberate de primãria comunei unde domiciliazã pãrinþii
acestora;
 candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei
adeverinþe eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrinþii;
 candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului
de pensie din ultima lunã;
 candidaþilor fii de ºomeri, în temeiul unei
adeverinþe care sã ateste statutul de ºomer.
7) Pentru înscrierea la admitere, candidaþii trebuie
sã depunã, într-un dosar plic, urmãtoarele acte:
 diploma de bacalaureat sau diplomã echivalentã
cu aceasta (adeverinþã eliberatã de liceu, pentru
candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul 2003), în original sau copie legalizatã;
 certificatul de naºtere, în copie xerox;
 certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie
xerox;
 adeverinþã medicalã tip;
 copie dupã buletinul (cartea) de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal;
 3 fotografii tip buletin de identitate.
8) Deºi rata inflaþiei, în anul 2002, a fost de 18,2%
ºi, implicit, costurile ºcolarizãrii pe student au crescut,
taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2003-2004
rãmân neschimbate faþã de cele din anul de învãþãmânt
anterior, fiind urmãtoarele:
 Pentru cursurile de zi ale facultãþilor: Management
Financiar-Contabil, Finanþe ºi Bãnci, Contabilitate ºi
Finanþe, Marketing ºi Comerþ-Exterior, Management,
Drept, ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Limba ºi
Literatura Românã, Sociologie-Psihologie, PsihologiePedagogie, Filosofie ºi Jurnalism, MatematicãInformaticã, Istorie, Geografie, Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene, Muzicã  echivalentul în lei a 400 $*;
 Pentru cursurile de zi ale facultãþilor: Limbi ºi
Literaturi Strãine, Arhitecturã, Educaþie Fizicã ºi Sport,
Teatru  echivalentul în lei a 500 $*;
 Pentru Facultatea de Medicinã Veterinarã 
echivalentul în lei a 600 $*;
 Pentru formele de învãþãmânt cu frecvenþã redusã
ºi la distanþã  echivalentul în lei a 300 $*.
Taxele de ºcolarizare se pot achita integral, la
începutul anului universitar, sau în 3 rate.
* La cursul leu/$ din ziua plãþii

Semneazã membrii
Senatului Universitãþii Spiru Haret
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ªedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret
ªedinþa a fost deschisã de prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, care a subliniat însemnãtatea
hotãrârilor ce vor fi adoptate de Senat pentru
pregãtirea temeinicã a viitorului an de
învãþãmânt ºi, din aceastã perspectivã, a
solicitat adunarea sã se concentreze, în
analiza ºi în deciziile sale, pe problemele
esenþiale ale activitãþii universitare. Ordinea
de zi fiind aprobatã, s-a trecut la dezbaterea
ºi aprobarea hotãrârii Senatului cu privire la
organizarea ºi desfãºurarea admiterii în anul
de învãþãmânt 2003-2004 (Textul acestei
hotãrâri se publicã în numãrul de faþã al
revistei Opinia naþionalã). Primul care a
cerut sã ia cuvântul, prof. univ. dr. H.C. Ioan
Pop De Popa, a apreciat facilitãþile
excepþionale pe care Universitatea Spiru
Haret le oferã studenþilor pentru viitorul an
de învãþãmânt. Ajutoarele substanþiale
acordate, ca burse de merit, tuturor
studenþilor care promoveazã cu medii de la
9,00 în sus, subvenþionarea cu 30% a
cheltuielilor pentru servitul mesei, cãminele
de lux  acesta este adevãrul - oferite pentru
cazarea studenþilor, toate acestea, raportate
la condiþiile economice dificile prin care trece
þara noastrã, reprezintã facilitãþi fãrã egal în
întregul nostru învãþãmânt superior. Ca vechi
universitar  a continuat vorbitorul 
îngãduiþi-mi sã vã mãrturisesc cã n-am trãit
niciodatã satisfacþia de astãzi, când constat
cã ºi pentru viitorul an ºcolar Universitatea
Spiru Haret acordã scutiri de taxe fiilor de
þãrani, de cadre didactice, de pensionari, dar

ºi celor ai ºomerilor care, fãrã un asemenea
sprijin, s-ar vedea excluºi de la accesul în
învãþãmântul superior. Nu mai vorbesc
despre instituirea învãþãmântului la distanþã
prin postul propriu de televiziune. Prin însãºi
existenþa sa, prin sprijinul adus pregãtirii de
calitate ºi larg accesibile pentru studenþi, I.D.ul împreunã cu celelalte facilitãþi conferã
Universitãþii Spiru Haret o valoare de
referinþã pentru întregul proces de
modernizare a învãþãmântului românesc.
Personal felicit Senatul Universitãþii Spiru
Haret ºi pe distinsul nostru rector, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, pentru condiþiile
superioare de pregãtire acordate viitorilor
intelectuali ai þãrii noastre  a spus, în
încheiere, vorbitorul.
Cu referiri de principiu sau punctuale la
prevederile înscrise în documentul prezentat
la primul punct de pe ordinea de zi a ºedinþei
Senatului Universitãþii Spiru Haret, au luat
cuvântul prof. univ. dr. Mihai
Constantinescu, prof. univ dr. Constantin
Mecu, prof. univ. dr. Olga Duþu.
Observaþiile ºi propunerile astfel formulate
au pledat pentru înalta exigenþã de calitate,
ce se impune ca revers firesc al facilitãþilor
acordate studenþilor în procesul lor de
pregãtire, pentru conºtientizarea tinerilor,
încã de la începutul anului, asupra drepturilor,
dar ºi a îndatoririlor ce le revin ca studenþi ai
prestigioasei Universitãþii Spiru Haret.
Totodatã, au fost mai bine definite procedeele
ºi tehnicile de înscriere ºi de admitere în anul
universitar 2003-2004.
Precizãri importante în legãturã cu
semnificaþia facilitãþilor pe care Universitatea

Spiru Haret le acordã studenþilor, cu exigenþa
profesoralã manifestatã în toate
compartimentele activitãþii universitare au fost
fãcute de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret a subliniat
faptul cã toate facilitãþile acordate studenþilor
au ca scop sã stimuleze ºi sã promoveze
valorile, efortul individual al studentului de
consecventã pregãtire sistematicã. Drept
urmare, la acordarea burselor pentru studenþii
cu medii de absolvire a anului precedent între
9 ºi 10 nu sunt luate în consideraþie cererile,
foarte numeroase în ultima vreme, de susþinere
a unui nou examen, pentru mãrirea notei deja
obþinute. Principiul exigenþei trebuie sã
rãmânã intangibil ºi în viitorul an universitar,
pentru cã pe el se sprijinã pregãtirea de calitate
a tuturor studenþilor. Fãrã exigenþã profesoralã
adevãratã, acordarea burselor n-ar mai avea
caracterul stimulativ dorit  a precizat prof.
univ dr. Aurelian Bondrea. Cât priveºte
admiterea în învãþãmântul superior, domnia
sa a evidenþiat tendinþa actualã, nu numai din
România, dar îndeosebi din marile universitãþi
occidentale, ca selecþia studenþilor sã se
efectueze nu la intrarea în Universitate, ci
pe parcursul anilor de studiu. Ca atare, la
Universitatea Spiru Haret, vine cine vrea ºi
rãmâne cine reuºeºte sã se integreze
exigenþelor de calitate, manifestate în
desfãºurarea întregului proces de învãþãmânt,
cu examenele aferente. Vrem ºi reuºim astfel
sã evitãm situaþia din învãþãmântul superior
de stat, unde s-au dublat cifrele de ºcolarizare
la locurile cu taxã, în vreme ce cele gratuite
sunt reduse an de an, iar o datã cu ele scade ºi

calitatea pregãtirii. La condiþiile de care
dispunem, am putea sã dublãm ºi noi cifra de
ºcolarizare. Nu o facem, pentru a acþiona mai
bine pe verticalã ºi a aprofunda pregãtirea de
calitate a fiecãrui student. Accesul în
Universitatea Spiru Haret noi îl extindem în
primul rând prin instituirea învãþãmântului la
distanþã cu ajutorul postului propriu tvRM.
Astfel se explicã faptul cã învãþãmântul din
universitatea noastrã este, sub raport calitativ,
egal celui din þãrile occidentale dezvoltate - a
precizat rectorul Aurelian Bondrea.
În finalul acestor discuþii, hotãrârea
amintitã a fost supusã votului Senatului ºi
aprobatã în unanimitate.
La punctul urmãtor al ordinei de zi, prof.
univ. dr. Nicolae Radu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret ºi conducãtor al
Redacþiei de Învãþãmânt ºi Programe
Educaþionale din cadrul Televiziunii
România de Mâine, a fãcut o expunere
tehnicã asupra problemelor didactice ale
Internet-ului, tvRM, Editurii Fundaþiei
România de Mâine ºi revistei Opinia
naþionalã. Pornind de la ideea posibilitãþilor
multiple, materiale ºi spirituale, de care
dispune Universitatea Spiru Haret în
procesul pregãtirii studenþilor sãi, vorbitorul
a reliefat necesitatea ºi cãile concrete de
utilizare superioarã a acestor valenþe
inclusiv în sistemul specific învãþãmântului
la distanþã. Între altele, prof. univ. dr.
Nicolae Radu a subliniat necesitatea
elaborãrii tuturor materialelor difuzate sub
formã de cursuri, de sinteze etc., în expresii
mult mai riguroase ºi mai elaborate, ca surse

esenþiale de informare ºi ca instrumente
curente de studiu individual. Pentru
realizarea integralã a acestui obiectiv este
nevoie de un efort creator sporit din partea
tuturor cadrelor didactice, a subliniat
vorbitorul.
Pe marginea acestui punct din ordinea de
zi, au luat cuvântul prof. univ. dr. Olga Duþu,
prof. univ. dr. ªtefan Costea, prof. univ. dr.
Ioan Gâf-Deac, prof. univ. dr. Gheorghe
Rãboacã, prof. univ. dr. Petre Lisievici, cu
întrebãri, observaþii, propuneri referitoare la
mai buna folosire a instrumentelor de
comunicare ºi de pregãtire a studenþilor, de
care beneficiazã Universitatea Spiru Haret.
Asupra intervenþiilor avansate pe marginea
acestui punct din ordinea de zi a ºedinþei de
Senat, revista Opinia naþionalã va reveni ºi
cu un alt prilej. Mai cu seamã din perspectiva
faptului cã prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret, a subliniat
caracterul imperativ al celor mai multe
obiective formulate cu acest prilej,
propunându-le, totodatã, un calendar precis
de realizare. Domnia sa a subliniat necesitatea
aplicãrii unei noi metodologii de elaborare a
materialelor bibliografice (cursuri ºi sinteze
tipãrite ºi transmise prin Internet, prin tvRM
etc.), scop în care a propus constituirea unui
grup universitar de reflecþie ºi de acþiune,
condus de prof. univ. dr. Nicolae Radu. În
dezbaterile ºi acþiunile iniþiate de pe aceastã
bazã se cer a fi antrenaþi inclusiv lectorii
universitari ºi asistenþii deþinãtori ai titlului de
doctor în ºtiinþe sau de aspiranþi la acest titlu.

Aceºtia, împreunã cu cadrele didactice
universitare cu mai multã experienþã, pot fi
organizaþi în echipe care sã-ºi asume,
împreunã cu autorii, rãspunderea elaborãrii la
timp ºi în condiþii superioare de calitate a
tuturor instrumentelor curente de studiu
individual, apãrute sub egida Universitãþii
Spiru Haret. Este imperios necesar  a
subliniat rectorul  sã avem, pe ani de studiu,
echipe de pregãtire a apariþiei tuturor
manualelor ºi sintezelor necesare viitorului an
universitar, astfel încât procesul de elaborare
editorialã sã fie încheiat pânã la începerea
vacanþei de varã. În acest scop, Editura
Fundaþiei România de Mâine trebuie sã-ºi
sporeascã autoexigenþa ºi exigenþa cu privire
la pregãtirea respectivelor manuscrise pentru
tipar, iar despre activitatea din tipografie ne
gândim ca ea sã se desfãºoare în douã
schimburi pe fiecare zi de lucru. De aceea
problematica înscrisã în acest punct de pe
ordinea de zi a ºedinþei de Senat are o
importanþã hotãrâtoare pentru calitatea
învãþãmântului în viitorul an universitar  a
spus, în încheiere, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, preºedintele Fundaþiei România de
Mâine, rectorul Universitãþii Spiru Haret.
Supuse la vot, propunerile au fost
adoptate în unanimitate.
ªedinþa Senatului Universitãþii Spiru
Haret s-a încheiat în ambianþa hotãrârii
generale pentru ca anul de învãþãmânt 20032004 sã se constituie într-o nouã etapã de
calitate pentru pregãtirea studenþilor.

Mihai IORDÃNESCU

Sãli de cursuri ºi biblioteci
la Universitatea Spiru Haret

Amfiteatrul situat în clãdirea din Bulevardul Basarabia nr. 256

Amfiteatrul-studio situat în clãdirea din ªoseaua Berceni nr. 24

În toate edificiile în care funcþioneazã facultãþile Universitãþii Spiru Haret, au fost înfiinþate ºi dotate, cu cele necesare, biblioteci (zeci de mii de volume) ºi
puncte de desfacere a cãrþilor universitare apãrute la Editura Fundaþiei România de Mâine
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

CLÃDIRE ÎN PROPRIETATE, Str. Ion Ghica nr. 13
Sediul central al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret,
Bucureºti. În acest edificiu funcþioneazã:
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine; Facultatea de Limba ºi Literatura Românã;
Facultatea de Matematicã-Informaticã; Facultatea de Arhitecturã;Facultatea de
Istorie; Facultatea de Teatru

Bucureºti
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 FACULTATEA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ

Adresa: Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13, Sector 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/145.
Specializarea: Limba ºi literatura românã - O limbã ºi literaturã strãinã
(englezã, francezã).
Obiectivul principal constã în formarea de profesori de limba ºi literatura
românã ºi o limbã strãinã.
E-mail:ushls@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE MATEMATICÃ - INFORMATICÃ

Adresa: Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13, Sector 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 306.
Specializarea: Matematicã-Informaticã.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul matematiciiinformaticii, cercetãtori, matematicieni ºi informaticieni pentru variate domenii.
E-mail: ushmi@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Adresa: Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13, Sector 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 229.
Specializarea: Arhitecturã.
Obiectivul principal constã în formarea de arhitecþi, proiectanþi
în construcþii, specialiºti în domeniul design-ului.
E-mail: usharh@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ISTORIE

Adresa: Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13, Sector 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 162.
Specializarea: Istorie.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, muzeografi, cercetãtori.
E-mail: ushi@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE

Adresa: Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13, Sector 3.
Telefon:314.00.75; 314.00.76/ 300,131.
Specializarea: O limbã ºi literaturã strãinã A (englezã, francezã) - O limbã ºi
literaturã strãinã B (francezã, englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã).
Obiectivul principal constã în formarea de profesori ºi traducãtori cu
specializare în douã limbi strãine.
E-mail:ushls@spiruharet.ro

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept, Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

Bucureºti

 FACULTATEA DE TEATRU

Adresa: Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13, Sector 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/185.
Specializarea: Artele spectacolului de teatru.
Obiectivul principal constã în pregãtirea de actori pentru teatru, film,
televiziune, radio.
E-mail:usht@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT
Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4.
Telefon: 334.44.19/123,124.
Specializarea: Drept.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã,
diplomaþie, administraþie.
E-mail: ushd@spiruharet

 FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE
Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4.
Telefon: 334.62.05/123.
Specializarea: Relaþii internaþionale ºi studii europene.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile
relaþiilor internaþionale, studiilor europene, diplomaþiei.
E-mail: ushrise@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Adresa:Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului,Sectorul 4.
Telefon: 330.40.40/237.
Specializarea: Geografie.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori, specialiºti
în cercetarea mediului înconjurãtor în direcþiile: geomorfologie-pedologie,
hidrologie-climatologie, geografie economicã-turism, riscuri, dezastre
naturale ºi apãrare civilã.

 FACULTATEA DE MUZICÃ
Adresa:Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului,Sectorul 4.
Telefon: 330.40.40 /266.
Specializarea: Pedagogie muzicalã.
E-mail: ushm@spiruharet.ro
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313, în care funcþioneazã:
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci,
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior ºi Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism

Bucureºti
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 FACULTATEA DE MARKETING ªI COMERÞ
EXTERIOR
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313,Sectorul 6.
Telefon: 410.51.62.
Specializarea: Marketing.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul
marketingului, al relaþiilor economice internaþionale, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushmce@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313,Sectorul 6.
Telefon: 410.39.13/130.
Specializarea: Finanþe ºi bãnci.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile financiar ºi
bancar, ale controlului ºi expertizei financiare ºi bancare, în cercetarea
ºtiinþificã.
E-mail: ushfb@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE
MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313,Sectorul 6.
Telefon: 410.43.70/113, 115.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushmfc@spiruharet
Clãdirea în proprietate din Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã
Facultatea de Sociologie-Psihologie

Bucureºti

 FACULTATEA DE FILOSOFIE ªI JURNALISM
Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313,Sectorul 6.
Telefon: 410.39.13/111.
Specializarea: Filosofie-Jurnalism.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori,
specialiºti în mass-media.
E-mail: ushfj@spiruharet.ro

 FACULTATEA
DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3.
Telefon: 255.60.95.
Specializarea: Sociologie-psihologie
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.
E-mail: ushsp@spiruharet.ro

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

Bucureºti

 FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Adresa: Bucureºti, Str. Jandarmeriei nr. 2, Sectorul 1
Telefon: 230.69.16.
Specializarea: Medicinã veterinarã.
Obiectivul principal constã în formarea de medici veterinari, care sã
activeze în domeniul apãrãrii sãnãtãþii animalelor, al igienei alimentelor
ºi al sãnãtãþii publice, în cercetarea ºtiinþificã, precum ºi în asistenþa
medicalã veterinarã ºi marketing farmaceutic veterinar.
E-mail: ushmedvet@spiruharet.ro
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

Clãdirea în proprietate din Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11,
în care funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
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Clãdirea în proprietate din Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34, în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ale Universitãþii Spiru Haret

Constanþa

Bucureºti

 FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3.
Telefon: 346.64.14.
Specializãri:Educaþie fizicã ºi sport; Kinetoterapie.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, antrenori cu înaltã
calificare, kinetoterapeuþi.
E-mail:ushfs@spiruharet.ro
Clãdirea în proprietate din Braºov, Str. Turnului nr. 5, în care funcþioneazã:
Facultatea de Management, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative ºi Facultatea de Psihologie-Pedagogie ale Universitãþii Spiru Haret

Braºov

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34.
Telefon: 0241/54.50.15.
Specializarea: Drept.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail: ushdcta@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Constanþa, Str. Unirii nr. 32-34.
Telefon: 0241/54.50.15.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushcfcta@spiruharet.ro
Clãdirea în proprietate din Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis, în care funcþioneazã:
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ºi Facultatea de Drept ale Universitãþii Spiru Haret

Craiova
 FACULTATEA DE MANAGEMENT

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializarea: Management.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul
managementului.
E-mail: ushmbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale activitãþii
contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei contabile, în
cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushcfbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializarea: Administraþie publicã; Drept.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii ale
vieþii sociale, pentru administraþia publicã centralã ºi localã, cercetãtori.
E-mail:ushsabv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE

Adresa: Braºov, Str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializarea: Psihologie-pedagogie.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori în domeniul psihologiei
ºi pedagogiei, specialiºti capabili sã asigure consultanþã pe linia orientãrii
ºcolare ºi profesionale, asistenþei copiilor cu deficienþe de integrare,
gestionãrii resurselor umane.
E-mail; ushppbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis.
Telefon: 0251/ 19.82.65.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune;Finanþe ºi bãnci.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushcfcr@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 6 bis.
Telefon: 0251/ 19.82.65.
Specializarea: Drept.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail:ushdcr@spiruharet.ro
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

Clãdirea în proprietate din Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46,
în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ale Universitãþii Spiru Haret
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Clãdiri în proprietate din Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80, în care funcþioneazã
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci a Universitãþii Spiru Haret

Râmnicu-Vâlcea

Blaj

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
Adresa: Blaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
Telefon: 0258/ 71.12.31.
Specializarea: Finanþe ºi bãnci.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile financiar
ºi bancar, controlului ºi expertizei financiare ºi bancare, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushflbbj@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46.
Telefon: 0250/ 73.30.74.
Specializarea: Drept.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail: ushdvl@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46.
Telefon: 0250/ 73.30.74.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci.
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale
activitãþii contabile,financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushcvl@spiruharet.ro

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

Câmpulung-Muscel

În aceste zile, la toate facultãþile Universitãþii Spiru Haret se desfãºoarã

SESIUNI ªTIINÞIFICE ANUALE ALE CADRELOR
DIDACTICE ªI ALE STUDENÞILOR

Imagini de la sesiunea Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Traian nr. 223.
Telefon: 0248/ 51.22.84
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale
activitãþii contabile,financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ush_conta@spiruharet.ro
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Televiziunea
România de Mâine

Post naþional universitar ºi cultural

S.C. Mass Media România de Mâine
ºi studiourile postului de televiziune
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.24
Telefoane: 334.57.91; 334.49.96; 334.53.98;
fax: 334.49.50

Prin noi, UNIVERSITATEA la tine acasã !

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
5 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (8). Identificarea persoanei fizice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:05 Drept penal (9). Infracþiuni contra persoanei.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu
12:25 Drept constituþional (6). Organizarea administrativ teritorialã. Cetãþenia. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
13:35 Drept roman (31). Izvoarele obligaþiilor (II).
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
14:05 Drept internaþional public (20). Dreptul internaþional
umanitar (III). Autor: prof.univ.dr. Vasile Creþu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
16:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect.univ.dr.
Valeriu Marinescu (r)
16:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
17:00 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:30 Ora melomanului. Emisiune în direct de Dumitru Cucu
20:30 Planeta Pãmânt
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro? Emisiune
de învãþãmânt ºi educaþie
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:15 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune în direct
de Carmen Dumitriu
23:15 Muzicã  promo
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)
05:00 Program muzical

MARÞI
6 mai 2003
6:00
10:00
10:35
11:35
12:05
12:40
13:10
13:40
14:00
14:35
15:00
15:30
16:30
17:30
18:30
19:10
19:30
20:30

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Istoria economicã a României (4/1). Refacerea socialã ºi
economicã a sistemului agriculturii. Autor: conf.univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
Geografia economicã mondialã (4/1). Geografia resurselor
ºi industriei metalurgice. Autor: lector univ.dr. Nicu Aur
Cercetãri de marketing (5). Metode de scalare.
Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
Bazele contabilitãþii (14). Contabilitatea stocurilor
ºi producþiei (II). Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
Biroticã (4). Elemente de editare a textului ºi verificare
a ortografiei documentului. Autor: asistent univ.
Mihai Gabriel
Bazele informaticii (14). Windows Explorer.
Autor: lector univ.drd. Silviu Bârzã
Introducere în marketing (2). Cercetãri de marketing.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
Economie internaþionalã ca ºtiinþã economicã (1).
Economie internaþionalã ca ºtiinþã economicã.
Autor: asistent univ.drd. Gabriela Ungureanu
Introducere în politica economicã ºi comerþ internaþional
(1). Comerþul internaþional de bunuri în a doua jumãtate
a secolului XX. Autor: asistent univ.dr. Mãdãlina Spânu
Preluare Deutsche Welle
Videoteca tvRM
Academica. Starea naþiunii.
România, încotro? Emisiune de învãþãmânt ºi educaþie (r)
Conferinþa de presã
Actualitãþi
Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate
ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
Planeta Pãmânt

21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
05:00

Academica. Starea naþiunii. România, încotro? Emisiune
de ºtiinþã ºi culturã
Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
Ediþie specialã. Realizator: Marian Oprea
Preluare Deutsche Welle
O zi în 30 de minute
Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)
Program muzical

MIERCURI
7 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Informaticã pentru sociologie (6). Folosirea referinþelor
mixte. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
10:35 Psihologie experimentalã (6). Componentele
neurofiziologice ale activitãþii psihice.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
11:10 Teoria comunicãrii (6). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
12:10 Introducere în mass  media (4). Structura sistemelor
mass  media. Autor: conf.univ.dr. Lucian Chiºu
12:45 Filosofia istoriei (6). Autor: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu
13:10 Fundamentele psihologiei (3). Autor: prof.univ.dr.
Mihai Golu
13:40 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (4). Metoda
observaþiei sociologice. Autor: lector univ.
Beatrice Manu
14:10 Sisteme logice (4). Logica predicatelor, sintaxa ºi
semantica. Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM. Program muzical  realizat de
Dumitru Cucu
16:30 Academica. Starea naþiunii.
România, încotro? Emisiune de ºtiinþã ºi culturã (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:30 România în lume. Emisiune în direct de Nicolae Mardari
20:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro? Emisiune
social  economicã în direct
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Ediþie specialã. Realizator: Marian Oprea
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)
05:00 Program muzical

JOI
8 mai 2003
6:00
10:00
10:35
11:35
12:20
12:55
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:30
18:30
19:10

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Istoria literaturii române vechi (14). Literatura paºoptistã.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
Istoria limbii române (2). Româna comunã.
Autor: prof.univ.dr. Grigore Brâncuºi
Limba românã (7/1). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
Limba latinã (11). Tema prezentului (II).
Autor: prof.univ.dr. Liviu Franga
Teoria literaturii (5). Stilul. Autor: lector univ.dr.
Valeriu Marinescu
Etnografie ºi folclor (2). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
Televorbirea. Emisiune de Ilie Ciurescu (reluare)
Preluare Deutsche Welle
Videoteca tvRM. Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Academica. Starea naþiunii.
România, încotro? Emisiune de ºtiinþã ºi culturã (r)
Conferinþa de presã
Actualitãþi
Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr. Corneliu Turianu

19:30
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
05:00

Spiru Haret  blazonul Alma Mater. Emisiune în direct
de Corneliu Toader
Planeta Pãmânt
Academica. Starea naþiunii: România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii.
Emisiune de George Nicolau
Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
Ediþie specialã. Realizator: Marian Oprea
Preluare Deutsche Welle
O zi în 30 de minute
Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)
Program muzical

VINERI
9 mai 2003
6:00
10:00
11:15
11:50
12:25
12:55
13:30
14:00
14 :35
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:10
19:30
20:30
21:00

22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
05:00

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Culturã ºi civilizaþie europeanã (6). Civilizaþia
Occidentului medieval. Autor: prof.univ.dr.
Rãzvan Theodorescu
Hidrologie (3). Formele de apã din sol.
Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
Psihologia educaþiei (19). Clasa ºcolarã ca grup
psihosocial. Autor: lector.univ.dr.
Cãtãlina Gabriela Cristea
Pedagogie generalã (16). Teoria generalã a educaþiei 
sintezã. Autor: prof.univ.dr. Sorin Cristea
Istoria medie a românilor (4).
Autor: prof.univ.dr. Mihail Andreescu
Istoria medie europeanã (4). Lumea ruralã.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
Istorie anticã universalã (4). Tipuri de proprietate ºi
structuri sociale. Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
Istorie socialã (4). Istoria oralã. Autor: conf.univ.dr.
Florian Tãnãsescu
Preluare Deutsche Welle
Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (reluare)
Film documentar. Cum sã începem o afacere? (19)
Academica. Starea naþiunii:
România încotro? Administraþia în direct cu
telespectatorii. Emisiune de George Nicolau (reluare)
Conferinþa de presã
Actualitãþi
Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
Televorbirea. Emisiune în direct de Ilie Ciurescu
Planeta Pãmânt
Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate ºtiinþificã
(creativitate, I.T., terapii complementare, educaþie în
afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro cosmos).
Realizator: Cãtãlin Grosu
Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
Ediþie specialã. Realizator: Marian Oprea
Preluare Deutsche Welle
O zi în 30 de minute
Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00  14:00)
Program muzical
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SÂMBÃTÃ
10 mai 2003
6:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
21:00
22:00
23:00
23:30

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Muzicã uºoarã
Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ. dr.
Valeriu Marinescu
Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
Arta documentarului
Agricultura încotro? Emisiune de Constantin Pintilie
O melodie pentru fiecare. Realizator: Dumitru Cucu
Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct
de George Nicolau
Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
Trãieºte  þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache
Actualitãþi. Ancheta zilei
Film documentar
90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine  TVR Internaþional. Emisiune în
direct, prezentatã de Iuliana Marciuc
Atelier studenþesc. Magazin studenþesc. Coordonator
Eugenia Grosu Popescu
Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
Program muzical nocturn

DUMINICÃ
11 mai 2003
6:00
8:00
9:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00

Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Ora de religie
Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
S.O.S. inima! Emisiune în direct de prof.univ.dr. doc.
HC Ioan Pop De Popa
Film documentar
În slujba adevãrului. Emisiune de Petre Buneci
Week  end magazin
Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur Popovici
Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
Actualitãþi
Intermezzo duminical
Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
Oameni care au fost oameni care sunt
Moment muzical: muzicã clasicã
Societate ºi culturã
Cafeneaua literarã. Emisiune de Vlad Leu
Program muzical
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de prof.univ.dr. Aurelian BONDREA

Prefaþa noii ediþii

apãrutã la Editura Fundaþiei România de Mâine
Noua
ediþie,
revãzutã,
restructuratã ºi adãugitã, a cursului
universitar de Sociologia culturii
îºi propune sã rãspundã noilor
cerinþe ale învãþãmântului, ale
societãþii.
În genere, sociologia este o ºtiinþã
dinamicã, deschisã spre cercetarea
în profunzime a realitãþii ºi
îmbogãþirea continuã a sistemului
sãu categorial în raport cu devenirea
concret-istoricã a societãþii, inclusiv
în sfera vieþii spirituale, a culturii ºi
civilizaþiei umane. Înzestratã cu un
sistem de metode ºi tehnici de
investigaþie specifice, sociologia
contemporanã se dovedeºte
superioarã demersurilor tradiþionale,
adesea speculative, care aspirau la o
cunoaºtere a realului din cabinet, din
bibliotecã.
Spre a fi cunoscutã în
profunzime ºi explicatã cauzal,
societatea trebuie cunoscutã la
nivel micro ºi macrosocial, în
relaþiile sale complexe, prin
mecanismele sale de ordine ºi
miºcare continuã. Împlinirea
oricãrei aspiraþii de progres a
generaþiilor de azi ºi de mâine este
ºi rezultanta cunoaºterii obiective
ºi a realistei evaluãri a stãrilor ºi
resurselor materiale ºi umane ale
societãþii. Contribuind la
mobilizarea potenþialului de
creaþie al oamenilor pentru

înaintarea spre noi stadii de
civilizaþie materialã ºi spiritualã,
sociologia face parte din sistemul
strategic al educaþiei, rãspunde
imperativului unei societãþi
orientate spre învãþare permanentã,
înzestratã cu abilitãþi de
autoconducere
ºi
de
autodeterminare democraticã prin
confruntarea ºi fructificarea
valorilor.
Sociologia are particularitatea
de a-ºi întemeia abordarea
teoreticã pe datele realitãþii
concrete, astfel încât nu poate fi
privitã ca o disciplinã pur
academicã supusã astfel riscului
autoanulãrii. Sociologiile de
ramurã, cum ar fi sociologia
culturii sau altele, pot fi definite
ca discipline teoretico-empirice,
ceea ce le conferã o mare putere
formativã.
ªtiinþã a conexiunilor, a
sesizãrii, mãsurãrii ºi evaluãrii cât
mai precise a relaþiilor dintre
fenomenele sociale, sociologia
face posibilã anticiparea evoluþiei
fenomenelor sociale, în general sau
sectorial. Prin aceastã deschidere
spre
totalitate
ºi
spre
interdependenþele
sociale,
sociologia se dovedeºte o
disciplinã formativã dualiticã de
prim rang. În acest sens, sociologia
culturii alãturi de celelalte ramuri

ale sociologiei, ca disciplinã de
învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã,
rãspunde unor necesitãþi practice
ºi teoretice fundamentale,
constituindu-se ca o ramurã
distinctã, personalizatã am putea
spune, ca expresie a cerinþei
sociale de a dispune de o
perspectivã unitarã asupra
proceselor formãrii ºi educãrii
omului.
Dupã cum demonstreazã
practica, valorile culturii pot
contribui la ridicarea societãþii ca
un întreg numai dacã ele sunt
cunoscute ºi înþelese. Ca atare,
geneza, evoluþia ºi funcþiile culturii
se integreazã proceselor prin care

îndeplineºte sociologia culturii,
componentã sau instrument al
sociologiei cunoaºterii.
La intrarea în secolul al XXIlea, dezbaterile de idei privind
starea omenirii, a naþiunilor, a
oricãror colectivitãþi umane, dar ºi
a individului evidenþiazã un adevãr
pe cât de tranºant pe atât de
incitant: evoluþia societãþilor este
determinatã, înainte de toate, de
culturã. În fapt, cultura a
reprezentat ºi reprezintã în esenþã
idealul sau aspiraþia vieþii umane
în demnitate ºi libertate. De aceea,
cercetarea socialã s-a orientat
dintotdeauna, peste tot, cãtre
formele, conþinutul, metodele ºi

O profundã analizã
sociologicã a creaþiei
ºi circulaþiei valorilor
spirituale în noul context
social-istoric: naþional,
european, internaþional
naþiunea se cunoaºte pe sine ºi
poate progresa în contextul
asimilãrii de noi cunoºtinþe ºi
învãþãrii continue. O culturã
dezvoltatã, ca urmare a diviziunii
sale funcþionale, înseamnã ºi forme
ale cunoaºterii sistematice, pe care
ºtiinþa le pune la dispoziþie
popoarelor pentru a ajunge la
cunoaºterea profundã, continuã ºi
util-valorificatoare a fenomenelor
naturii ºi societãþii. Între
posibilitãþile pe care ºtiinþa le oferã
societãþii spre o cunoaºtere de sine,
sistematicã, un rol important îl

valorile culturii, ceea ce a
contribuit la înfiinþarea ºi
dezvoltarea unei ramuri speciale a
sociologiei: sociologia culturii.
De altfel, reputaþi sociologi
contemporani relevã adevãrul
aparent simplu potrivit cãruia
conceptele de culturã ºi societate
se numãrã printre noþiunile cel mai
frecvent utilizate în sociologie.
Ca metodã de analizã ºi
cercetare, sociologia culturii pune
în evidenþã geneza operelor
spiritului (creaþiei), câmpul ideatic
în care se situeazã emiþãtorii ºi

receptorii operelor culturale,
relaþia de profundã influenþã
reciprocã dintre culturã ºi
societate.
Conceput ca o abordare cu
caracter sintetic-analitic ºi
didactic-instructiv, cursul de
Sociologie a culturii expune
metodic problemele fundamentale
ale disciplinei, în lumina noilor
cuceriri ºi abordãri ale ºtiinþei,
propunând analiza sociologicã a
vieþii spirituale, într-un nou
context social-istoric, naþional,
european ºi internaþional: acela al
liberei exprimãri a pluralismului
valorilor.
Având în vedere necesitatea
expunerii sistematice a problemelor
fundamentale ale disciplinei, cursul,
în noua sa ediþie, este conceput din
perspectiva principiilor generale ale
sociologiei, ca ºi din aceea a
delimitãrii obiectului, sferei,
structurii, funcþionalitãþii, dinamicii
ºi finalitãþii culturii (sau culturilor)
ca una din componentele vitale ale
vieþii sociale. Asemenea teme
reprezintã, în esenþã, subiectele sau
problemele centrale ale sociologiei
culturii, ca disciplinã ºtiinþificã
autonomã, relevant personalizatã, în
ultimele decenii, în corpul unitar ºi
totuºi divers al ºtiinþelor despre om
ºi societate.
În concordanþã cu o asemenea
orientare ºi pentru necesara
valorificare a practicii sociale ºi
ºtiinþifice, am considerat ca o cerinþã
logicã prezentarea problematicii
complexe privind difuziunea
culturii, afirmarea intensivã ºi
extensivã a culturii de masã,
raportatã la procesele moderne ale
comunicãrii, precum ºi aplicaþiileimplicaþiile metodologiei specifice
cercetãrii sociologice a culturii.
Totodatã, pornind de la cerinþa
de a releva originalitatea

contribuþiilor româneºti în
abordarea sociologicã a culturii,
am înfãþiºat, pe de o parte, aportul
teoretic conceptual al ºcolii
tradiþionale româneºti de
sociologie, afirmatã prin valoarea
ei în cultura europeanã ºi
universalã, iar pe de altã parte,
experienþa practicã a cercetãrii
sociologice a culturii în þara
noastrã. Astfel, un capitol al
lucrãrii supune atenþiei o creaþie
instituþionalã nouã ºi, totodatã, un
studiu de caz: Fundaþia România
de Mâine  model instituþional
fundamentat pe concepþia
sociologicã a valorilor, pe tradiþiile
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
româneºti.
În acelaºi timp, luând în
considerare noile realitãþi socialistorice de dupã 1989, am urmãrit
reliefarea problematicii vieþii
spirituale naþionale ºi europene în plin
proces de afirmare a identitãþilor
naþionale ºi de cooperare-integrare,
precum ºi raporturile dintre culturã ºi
globalizare, în noua realitate
mondialã a unei conexitãþi complexe.
Noua ediþie a Sociologiei culturii
oferã celor interesaþi un ansamblu de
teorii, concepte, noþiuni ºi metode
ºtiinþifice de cercetare sociologicã în
domeniul sensibil ºi dinamic al creaþiei
ºi circulaþiei valorilor spirituale.
Accentul este pus, ca atare, atât pe
esenþa teoriei, cât ºi pe latura aplicativã,
metodologicã, ambele servind
cunoaºterii ºi acþiunii socio-culturale.
În acest sens, adresându-se tineretului
studios, îndeosebi studenþilor, cursul
îºi propune sã fie un instrument eficace
de integrare activã a tinerilor specialiºti
în lumea vie a culturii naþionale, acolo
unde se produc valorile spirituale ca
rod al forþei creatoare a societãþii, ca
expresie a geniului ºi sensibilitãþii
poporului însuºi.
?Autorul

Omniprezentul computer
Cartea a fost, este ºi va rãmâne simbolul oricãrei activitãþi universitare. Cu certe ºi multiple valenþe funcþionale, ca
purtãtor incontestabil al ideii de progres, computerul ºi-a dobândit, de asemenea, în facultãþile
Universitãþii Spiru Haret, un loc la fel de reprezentativ. Nici o disciplinã nu se mai predã fãrã implicarea computerului.
De aceea el este la îndemâna tuturor studenþilor

