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Excelenþa Sa, Domnul Philippe Etienne,
Ambasadorul Franþei la Bucureºti,
în vizitã la Universitatea Spiru Haret
Intrevederea cu prof.univ.dr. Aurelian Bondrea
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine, Rectorul Universitãþii Spiru Haret

O ocazie binevenitã de a lua contact cu o parte
dintre cei care, prin pregãtirea ºi vocaþia lor,
ºi-au asumat misiunea de a face cunoscute ºi
respectate marile valori pe care le întruchipeazã
spiritualitatea francezã

Din alocuþiunea Rectorului
Universitãþii Spiru Haret
EXCELENÞA VOASTRÃ,
DOMNULE
PHILIPPE ETIENNE,
AMBASADORUL REPUBLICII
FRANCEZE ÎN ROMÂNIA,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Ne aflãm în Sala Senatului Universitãþii
Spiru Haret, în mijlocul studenþilor ºi al cadrelor
didactice de la Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine, specializarea Limba francezã.
Vã rog sã-mi permiteþi, Excelenþa
Voastrã, ca, ºi în acest cadru, sã vã adresez
cele mai alese mulþumiri pentru cã aþi
rãspuns invitaþiei noastre de a vizita
Universitatea Spiru Haret.
Consider cã, pentru Excelenþa Voastrã,
este o ocazie binevenitã de a lua contact cu o
parte dintre cei care, prin pregãtirea ºi vocaþia
lor, ºi-au asumat misiunea de a face cunoscute
ºi respec-tate marile valori umaniste pe care
le întruchipeazã spiritualitatea francezã.
Distinsã audienþã,
Îmi face plãcere sã vã informez cã am
avut onoarea de a fi primit de Excelenþa

Sa, Domnul Ambasador, la sediul
Ambasadei Franþei din Bucureºti.
Încã de atunci, am rãmas profund
impresionat de faptul cã, deºi venit de scurt
timp în România, Excelenþa Sa ºi-a însuºit
ºi vorbeºte fluent limba românã. Aceasta
dovedeºte, pe lângã respectul pentru
România, dorinþa de comunicare directã,
interesul ºi deschiderea pentru cunoaºterea
unei culturi care are atâtea afinitãþi cu cea
francezã.
Nutresc speranþa cã vizita efectuatã la
Universitatea noastrã va reprezenta un pas
important în planul intercunoaºterii, al
stabilirii unor relaþii de colaborare rodnice
ºi al lansãrii unor proiecte comune.
În acest sens, putem spune cã dorinþa
noastrã de cooperare începe, deja, sã se
concentreze. Cu acest prilej, vã informez
cã, în cursul acestei dimineþi, a fost semnat
un contract de colaborare, pe termen de doi
ani, între Televiziunea România de Mâine
ºi Consiliul Naþional al Audiovizualului
din Franþa.
Acesta va permite achiziþionarea ºi
difuzarea, pe postul naþional universitar ºi
cultural România de Mâine, a unui numãr
important de filme artistice ºi documentare

foarte valoroase. Este una din modalitãþile
prin care valorile culturii franceze vor fi
transmise publicului românesc larg,
tineretului în special.
De asemenea, vã fac cunoscut cã, în
cadrul Fundaþiei România de Mâine, cu
sprijinul Misiunii Laice Franceze,
urmeazã sã funcþioneze un liceu particular
francez. Astfel, vom oferi copiilor
posibilitatea de a învãþa limba francezã
ºi a obþine o diplomã de bacalaureat
echivalentã cu diplomele eliberate de
liceele din Franþa.
Ne propunem, totodatã, sã concretizãm
relaþiile de colaborare ºi într-o altã direcþie
majorã, ºi anume, în realizarea
Complexului Universitar ºi Cultural
România de Mâine. În acest scop, purtãm
negocieri cu partea francezã în vederea
participãrii unei mari companii de
construcþii  Eiffage  la executarea acestui
obiectiv de importanþã naþionalã.
Dupã pãrerea noastrã, la nivelul
Universitãþii Spiru Haret, expresia cea
mai relevantã a interesului ºi preþuirii
pentru ceea ce înseamnã cultura ºi
civilizaþia francezã o reprezintã
înfiinþarea ºi funcþionarea specializãrii
Limba francezã în cadrul Facultãþii de
Limbi ºi Literaturi Strãine.
Despre acest lucru ne va vorbi doamna
profesor universitar doctor Teodora
Cristea, prodecan al Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine, specializarea Limba
francezã.
În încheierea cuvântului meu, îmi exprim
convingerea cã, împreunã, vom reuºi sã
punem bazele ºi sã consolidãm o cooperare
în diverse domenii, în spiritul prieteniei ºi al
preþuirii tradiþionale reciproce.
Vã mulþumesc.

Este o plãcere sã ne aflãm în aceastã
universitate nouã  o expresie a dezvoltãrii
þãrii dumneavoastrã, a libertãþii þãrii
dumneavoastrã
...Preþuirea de care se bucurã limba ºi cultura
francezã în România constituie un factor de
stimulare a integrãrii europene, de sprijinire a
procesului complex declanºat, în acest sens, în
ultimii ani.

Din alocuþiunea
Ambasadorului francez

Domnule Rector,
Doamnã Prodecan,
Doamnelor ºi domnilor,

A spus domnul rector cã vorbesc
fluent limba românã, nu este adevãrat, dar
acum pentru cã a spus asta trebuie sã
vorbesc. Îmi face mare plãcere sã învãþ
limba românã ºi, deºi vãd cã aici toþi
înþeleg ºi vorbesc limba francezã, am sã
încerc sã vorbesc puþin în limba dvs.
Domnule rector, este o plãcere pentru
mine ºi colegul meu ºi este o onoare sã
ne aflãm în aceastã universitate nouã, care
constituie o expresie a dezvoltãrii þãrii
dvs., a libertãþii þãrii dvs. ºi sunt deosebit
de emoþionat pentru cã, de-a lungul anilor,
aici s-a dezvoltat, foarte repede ºi foarte
bine, un învãþãmânt în limba francezã.
Francofonia este o tradiþie în România.
Deocamdatã se spune cã România este o
þarã francofonã, dar aici se vorbeºte din
ce în ce mai mult limba englezã. Putem
spune, însã, cã aici, în România existã o
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am fost impresionat.
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miºcare pentru folosirea din ce în ce mai
mult a limbii franceze.
Aþi spus cã este o onoare pentru dvs.
Este ºi pentru mine întotdeauna o
onoare ºi o emoþie când am ocazia sã
mã întâlnesc cu studenþi români. Nu este
prima datã. Am ajuns la Bucureºti de
6-7 luni ºi, în acest timp, am vizitat deja
multe universitãþi din Bucureºti, Cluj,
Craiova, Iaºi, Constanþa, Braºov,
Timiºoara ºi peste tot am încercat sã mã
întâlnesc cu studenþii ºi cu profesorii
care învaþã sau predau limba francezã.
Am vizitat nu numai universitãþi, ci ºi
ºcoli unde se învaþã limba francezã.
Când fac aceste vizite este o plãcere.
Aceasta aratã interesul meu, al

membrilor ambasadei, deci interesul
Franþei pentru faptul cã avem, în
România, acest potenþial minunat.
Prezenþa noastrã aici este, de asemenea,
o bunã ocazie pentru a vorbi, a schimba
pãreri, a schimba gânduri cu tineretul
ºi cu profesorii acestei universitãþi. Mã
voi opri aici, sunt gata sã vorbesc despre
relaþiile dintre România ºi Franþa,
despre Europa. Mâine este Ziua Europei
ºi România este o mare þarã europeanã.
ªtiþi cã Franþa a sprijinit ºi va acorda
sprijin în continuare pentru integrarea
României în Uniunea Europeanã ºi am
fi bucuroºi dacã am schimba idei despre
aceastã perspectivã europeanã a
României, dar sunt gata ºi sã vorbesc
despre orice, sã încerc sã rãspund la
orice întrebãri pe care le aveþi pentru
mine. Suntem aici la dispoziþia dvs., a
profesorilor ºi studenþilor de la
Universitatea Spiru Haret. Vã
mulþumesc pentru atenþia dvs. ºi pentru
primirea dvs.
Rãspunzând la întrebãrile ce i-au fost
adresate de cadre didactice ºi studenþi,
ambasadorul francez a reliefat însemnãtatea francofoniei care, în actualul
proces de globalizare, faciliteazã
comunicarea ºi conlucrarea dintre
popoare dar, totodatã, le sprijinã în
afirmarea identitãþii naþionale. Preþuirea
de care se bucurã limba ºi cultura francezã
în România constituie un factor de
stimulare a integrãrii europene, de
sprijinire a procesului complex declanºat,
în acest sens, în ultimii ani.

Vizitând Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
al Fundaþiei România de Mâine

Doamnelor ºi domnilor, am plãcerea sã
vã informez cã în studiourile Televiziunii
România de Mâine se gãseºte Excelenþa Sa,
Philippe Etienne, ambasadorul Franþei la
Bucureºti. Domnia Sa a avut o întrevedere
cu preºedintele Fundaþiei România de
Mâine ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
domnul prof. univ. dr. Aurelian BONDREA
ºi a fãcut o vizitã în cadrul telecentrului
nostru ºi la sediile unor facultãþi.
Excelenþã, bine aþi venit în studioul
Televiziunii România de Mâine!
 Bine v-am gãsit!
 Ne bucurãm cã avem plãcerea sã fiþi
printre noi ºi v-aº întreba, cu curiozitatea
specific gazetãreascã, dacã ne puteþi spune
ce impresie v-a fãcut aceastã vizitã la
Universitatea Spiru Haret astãzi?

 Aceastã vizitã a fost foarte interesantã.
Am venit la Bucureºti numai de ºapte luni ºi
am vizitat deja multe universitãþi, dar la
Universitatea Spiru Haret nu am fost niciodatã
ºi am fost impresionat. Este o universitate
foarte modernã. În al doilea rând, mi-a fãcut
o plãcere deosebitã sã mã întâlnesc cu studenþii
ºi profesorii de limba francezã ºi am admirat
cum s-a dezvoltat aceastã activitate a învãþãrii
limbii franceze în cadrul Universitãþii Spiru
Haret. ªi aici, în acest studio al Televiziunii
România de Mâine, am fost foarte
impresionat. Aveþi dvs. tot ce este necesar
pentru a face o televiziune modernã, foarte
modernã ºi bunã.

Interviu realizat de
Corneliu TOADER

(Continuare în pag. 2)
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Ambasadorul Republicii Franceze
în vizitã la Universitatea Spiru Haret

În ziua de 8 mai a.c., ambasadorul Republicii Franceze la
Bucureºti, Excelenþa Sa Domnul Philippe Etienne, a efectuat
o vizitã la Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru
Haret. Cu acest prilej, ambasadorul francez a avut o întrevedere
cu prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rectorul Universitãþii Spiru Haret, s-a întâlnit
cu cadre didactice ºi studenþi, a fost oaspetele Postului de
televiziune naþional universitar ºi cultural România de Mâine.
La sosirea sa la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
din str. Ion Ghica nr. 13,  sediul central al Fundaþiei România
de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret  ambasadorul
Philippe Etienne a fost întâmpinat de preºedintele Aurelian
Bondrea care i-a urat bun venit ºi, la solicitarea distinsului
oaspete, vãdit impresionat de arhitectura monumentalã a
Palatului, i-a prezentat pe scurt istoricul ºi destinaþia actualã a
modernului edificiu.
A urmat întâlnirea cu profesori ºi studenþi în noua Salã a
Senatului universitar. Prof. univ. dr. Aurelian Bondrea a rostit
aici o succintã, cuvântare (textul se publicã în numãrul de astãzi
al revistei Opinia naþionalã). Dupã care, prof. univ. dr. Teodora
Cristea, prodecan al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a evocat debutul ºi
eforturile depuse aici pânã astãzi, când predarea limbii, culturii
ºi civilizaþiei franceze a atins un înalt nivel calitativ, în buna
tradiþie a învãþãmântului superior românesc. Solicitat sã ia
cuvântul, ambasadorul Philippe Etienne a vorbit fluent în
limba românã, faþã de care ºi-a exprimat preþuirea ºi dorinþa
de a ºi-o însuºi cât mai bine (textul se publicã de asemenea în
numãrul de astãzi al revistei noastre). Dupã care studenþii Tania
Galina Bârlã, Ioana Amorþitu, Cosmin Comarnescu au vorbit
liber, într-o limpede ºi corectã limbã francezã, despre afinitãþile
profunde dintre cele douã limbi romanice, românã ºi francezã,
despre rolul francofoniei astãzi, despre modernele metode de
studiu utilizate la Universitatea Spiru Haret, unde învãþãmântul
în limba francezã se desfãºoarã într-o strânsã legãturã cu
cercetarea ºtiinþificã de profil. Unele întrebãri adresate, cu acest
prilej, de cãtre studenþi, ambasadorului Franþei, ca ºi
intervenþiile profesorilor Mircea Mihalevschi ºi Doru Enache,
cu referire, de asemenea, la însemnãtatea învãþãmântului în
limba francezã, au fost urmate de scurte rãspunsuri ºi aprecieri
din partea distinsului oaspete. Ambasadorul francez a reliefat,
cu deosebire, însemnãtatea francofoniei care, în actualul proces
de globalizare, faciliteazã comunicarea ºi conlucrarea dintre
popoare, dar, totodatã, le sprijinã în afirmarea identitãþii
naþionale. Aceste dialoguri au conferit întâlnirii ca atare un
caracter amical ºi de lucru, au mijlocit un schimb de informaþii
ºi de opinii despre rolul limbilor ºi culturilor în conservarea
identitãþii naþionale în societatea modernã, despre posibilitãþile
de conlucrare dintre universitãþile franceze ºi cele româneºti,
aici cu referiri concrete la Universitatea Spiru Haret.
În continuarea vizitei sale, ambasadorul Republicii
Franceze în România a fost oaspetele Postului de televiziune
naþional universitar ºi cultural România de Mâine. Însoþit de
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, dl. Philippe Etienne ºi
colaboratorii sãi au vizitat modernele studiouri ºi sãlile
adiacente, cu instalaþii tehnice de ultimã generaþie, amenajate
în clãdirea din ªoseaua Berceni nr. 24, s-au interesat de
conþinutul ºi programul emisiunilor cu caracter universitar,
exprimându-ºi, nu o datã, aprecierea faþã de aceastã instituþie
universitarã din România. Cu acest prilej, ambasadorul Franþei
a acordat un interviu tvRM.
Vizita ambasadorului Republicii Franceze la Universitatea
Spiru Haret s-a încheiat într-o atmosferã de stimã reciprocã ºi
de amiciþie, atât oaspeþii, cât ºi gazdele exprimându-ºi dorinþa
de a menþine legãturi strânse în vederea unei colaborãri multiple
între Universitatea Spiru Haret ºi instituþii franceze de
învãþãmânt, de culturã ºi de mass-media.

Mihai IORDÃNESCU

Asistând la desfãºurarea unui seminar de limba francezã
al studenþilor de la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

La Universitatea Spiru Haret
am fost impresionat.
Este o universitate foarte modernã
Interviul acordat de Ambasadorul Franþei
la Bucureºti Televiziunii România de Mâine
(Continuare din pag. 1)

Pe parcursul vizitãrii Palatului
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
ambasadorul francez ºi rectorul Universitãþii
Spiru Haret s-au oprit în faþa plãcii memoriale
din holul central, fixatã aici în anul 1938
pentru a consemna momentul punerii pietrei
de temelie a Palatului Creditului Funciar
Urban din Bucureºti, valoros monument
arhitectonic, ce avea sã dobândeascã certe
semnificaþii istorice ºi de artã:
În anul 1938, luna martie, ziua 20, s-a
zidit piatra fundamentalã a acestui palat al
Creditului Funciar Urban din Bucureºti
sub domnia M.S. Regelui Carol II,
Preºedinte al Consiliului de Miniºtri fiind
I.P.S.S. Miron Cristea, Patriarh al
României... este consemnat pentru
posteritate cu mari litere de bronz.
Festivitatea s-a desfãºurat în prezenþa
membrilor guvernului ºi a altor personalitãþi
politice ºi culturale din acel timp.
Intrat în proprietatea Fundaþiei România
de Mâine, impozantul edificiu a fost
restaurat în conformitate cu prevederile
legale, devenind Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii al Fundaþiei România
de Mâine.

 Vã mulþumim pentru aceste gânduri.
Universitatea Spiru Haret este, în sistemul
învãþãmântului românesc, cea mai mare universitate
particularã din România cu peste 30.000 de studenþi.
În sistemul nostru de învãþãmânt contribuþia
universitãþii noastre sperãm sã fie tot mai semnificativã
ºi v-aº întreba, excelenþã, dacã din perspectiva
relaþiilor culturale româno-franceze aveþi o pãrticicã
sau vreun gând ºi pentru Universitatea Spiru Haret în
întãrirea ºi diversificarea acestor raporturi culturale?
 Da. Am început deja sã vorbim cu conducerea
Universitãþii Spiru Haret pentru a vedea cum am
putea sã lucrãm împreunã, de exemplu în domeniul
diplomelor în limba francezã, care sunt pregãtite în
centrele culturii franceze sau ale universitãþii
române. Aceste diplome sunt recunoscute peste tot
în lume ºi am început sã vorbim cu profesorii de la
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine a
Universitãþii Spiru Haret pentru a vedea cum aceastã
universitate ar putea sã facã parte din aceste
programe foarte importante. Sunt ºi alte idei, gânduri
despre care am vorbit împreunã cu dl. rector ºi cu
colaboratorii acestei minunate universitãþi. Astãzi a
fost prima vizitã, dar, cum am spus, vor mai fi ºi
alte întâlniri cu cei de la Universitatea Spiru Haret
pentru a merge mai departe.
 Luãm aceste gânduri ale dvs. ca pe o
promisiune. Ce gânduri aveþi pentru studenþii,

francofoni sau nu, din România ºi cum vedeþi acest
lucru pentru dezvoltarea raporturilor de învãþare a
limbii franceze ºi de acces la cultura francezã pe
acest teritoriu al României?
 Cred cã învãþarea limbii franceze aici, în
România, este mai întâi o parte a tradiþiei.
România este o þarã francofonã ºi ea a pãstrat
aceastã tradiþie ºi cel mai important este faptul cã
aceastã francofonie activã ar fi un avantaj pentru
tinerii români. România în 2007 va deveni
membrã a Uniunii Europene. Limba francezã, de
exemplu, este limba dreptului comunitar ºi am
remarcat cã studenþii români au un talent
extraordinar pentru a învãþa limbi strãine; ºtiu cã
învaþã nu numai limba francezã, ci ºi limba
englezã ºi alte limbi. Faptul cã studenþii þãrii dvs.
cunosc bine, ca ºi pãrinþii lor, limba francezã cred
cã va ajuta foarte mult pentru a asigura succesul
aderãrii României la Uniunea Europeanã.
 Doamnelor ºi domnilor, sã considerãm
aceste gânduri ale Excelenþei Sale, domnul
Philippe Etienne, ambasadorul Republicii
Franceze la Bucureºti, un sprijin pentru studenþii
Universitãþii Spiru Haret ºi, în acelaºi timp, un
mod prin care Domnia-Sa ºi-a marcat prezenþa
în aceste ore pe teritoriul Universitãþii Spiru
Haret ºi în studioul Televiziunii România de
Mâine. Excelenþã, vã mulþumim mult pentru mica
noastrã discuþie!
 Mulþumesc frumos! La revedere!

Gala absolvenþilor Facultãþii de Teatru
Sala Rapsodia: 16-19 mai 2003

Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret
organizeazã la Sala Rapsodia, în perioada 16-19 mai
2003, cea de-a X-a ediþie a Galei absolvenþilor. Este un
eveniment devenit deja tradiþional în cei 14 ani de existenþã
a primei ºcoli superioare de teatru înfiinþatã, în afara
structurii învãþãmântului de stat, dupã 1989.
Din nou sub lumina fascinantã, dar neiertãtoare, a
reflectoarelor, Promoþia 2003 a Facultãþii de Teatru, care
aparþine celei mai mari universitãþi particulare din
România  Universitatea Spiru Haret  va prezenta, pe
scena din Strada Lipscani, nu mai puþin de patru premiere,
realizate în acest an universitar sub îndrumarea
profesorilor de clasã: conf.univ. Margareta POGONAT
ºi asist.univ. Cristian TOMA.

Afiºul Galei cuprinde titluri importante din
dramaturgia englezã ºi americanã a celei de a doua
jumãtãþi a secolului trecut, semnate de unii dintre cei mai
vestiþi autori: Tennessee Williams, Shelag Delaney,
William Gibson, John Osborne.
Gala absolvenþilor oferã publicului spectator, ca ºi
tuturor celorlalþi invitaþi  cronicari de teatru, directori
de teatru, precum ºi alþi profesioniºti ai scenei  prilejul
de a aprecia talentul, adicã inspiraþia ºi transpiraþia,
celor mai tineri actori ai universitãþii noastre. Va fi  dacã
se poate spune aºa  un moment de bilanþ pentru toþi cei
prezenþi, dar ºi o ºansã de afirmare pentru cei care timp
de patru ani s-au maturizat artistic într-o importantã
ºcoalã de teatru, film ºi tv.

ªi toate acestea pentru cã Facultatea de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret are la dispoziþie condiþii
excepþionale de desfãºurare a procesului de învãþãmânt.
Asistaþi pedagogic de un corp profesoral care reuneºte
nume rezonante din lumea teatrului ºi filmului românesc,
precum ºi din cea a învãþãmântului superior artistic,
studenþii urmeazã ºi promoveazã cursuri de mãiestrie
artisticã în teatru ºi film, de lupte, dans ºi cânt, de istorie
a culturii ºi civilizaþiilor, de limbi strãine, de management
al propriei cariere. Personalitatea lor este dezvoltatã ºi
pusã în valoare, iar la încheierea ciclului universitar au
cunoºtinþele ºi au parcurs experienþele profesionale
necesare unui debut de succes.

Nu în ultimul rând, prin facilitãþile scenice oferite
de Sala Rapsodia ºi prin oportunitãþile de afirmare în
programele Televiziunii România de Mâine, Promoþia
2003, ca ºi ceilalþi studenþi ai Facultãþii de Teatru sunt
privilegiaþi, în comparaþie cu cei ai altor ºcoli superioare
de teatru, fie de stat, fie private.
Iar Gala absolvenþilor de la Sala Rapsodia este
cea mai nimeritã ocazie de ai cunoaºte. Vã aºteptãm.

Conf.univ.drd. Lucia MUREªAN
Decan
Conf.univ.drd. Vlad RÃDESCU
ªef catedrã
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ADMITEREA
pentru anul
de învãþãmânt
20032004

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii al Fundaþiei România de Mâine
(Str. Ion Ghica nr. 13)

la Universitatea Spiru Haret
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.

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.
(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)

(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)

Facultãþi ºi specializãri

pag. 4

FACILITÃÞI
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Taxa de înscriere
Taxa de ºcolarizare
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În Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, precum ºi în aceste edificii (toate în proprietate) din Bucureºti,
Braºov, Câmpulung-Muscel, Râmnicu-Vâlcea, Constanþa, Blaj, Craiova,
funcþioneazã facultãþile Universitãþii Spiru Haret

Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

Bucureºti, B-dul Basarabiei nr. 256

Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 313
Braºov

Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11
Râmnicu-Vâlcea

Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46

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

Constanþa, Strada Unirii nr. 32-34

Câmpulung-Muscel

Braºov, Strada Turnului nr. 5

Câmpulung-Muscel, Strada Traian nr. 223
Blaj

Blaj, Strada Tudor Vladimirescu nr. 80

Craiova

Craiova, Strada Brazda lui Novac nr. 4
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la Universitatea Spiru Haret
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Ce trebuie sã ºtim despre

Admiterea la Universitatea Spiru Haret
Taxa de înscriere
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.

Taxele de ºcolarizare
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.

Facilitãþi

acordate studenþilor de
Fundaþia România de Mâine

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.
(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)

Aspect de la înmânarea diplomelor pentru burse de merit
la Facultatea de Sociologie-Psihologie (martie 2003)

Punct de desfacere a cãrþii universitare, amplasat la parterul Palatului
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii (Str. Ion Ghica nr.13)

Unul din cele 3 cãmine pentru studenþi (Aleea Moldoviþa nr.5-10)

Aspect din cantina-restaurant (B-dul Metalurgiei nr.87)

Aspect de la Baza sportivã din ªoseaua Berceni nr.104

Imagine din Clubul Universitãþii Spiru Haret (B-dul Metalurgiei nr.87)

* La cursul leu/$ din ziua plãþii

Actele necesare
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.
(Extrase din Hotãrârea Senatului Universitãþii Spiru Haret)
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Sprijin efectiv pentru studenþii de la toate formele de învãþãmânt
 În anul 2002: 160 de cursuri universitare tipãrite în peste 150.000 de exemplare.
 În anul 2003 (primele patru luni): 53 de cursuri tipãrite.
 Disciplinele cuprinse în planul de învãþãmânt sunt acoperite cu manuale ºi cursuri
în proporþie de 80%.
 Cursurile ºi materialele didactice ajutãtoare, realizate în editurã ºi tipãrite la
tipografia proprie sunt subvenþionate de Fundaþia România de Mâine, fiind vândute
studenþilor Universitãþii Spiru Haret cu o reducere de 30% faþã de preþul din librãrii.
În cadrul preocupãrilor
Senatului Universitãþii Spiru
Haret pentru realizarea unui
învãþãmânt de calitate ºi, implicit,
a unei pregãtiri profesionale a
studenþilor la nivelul standardelor
stabilite prin Legea Învãþãmântului, o direcþie majorã a
constituit-o ºi o constituie, în
continuare, asigurarea tuturor
disciplinelor cu manuale,
cursuri ºi alte materiale didactice
(sinteze, caiete de seminar, caiete
de lucrãri practice, ghiduri
metodologice, culegeri de
probleme, studii de caz, teste grilã
etc.), puse la dispoziþia studenþilor
prin Editura Fundaþiei România
de Mâine.
Ca urmare a eforturilor
concertate ale conducerilor
facultãþilor ºi catedrelor, într-o

perioadã relativ scurtã, s-a
desfãºurat o fructuoasã activitate
de elaborare ºi tipãrire a
cursurilor universitare. Putem
spune cã astãzi majoritatea
covârºitoare a disciplinelor ce se
predau în facultãþile noastre
dispun de cursuri tipãrite,
realizate, ca regulã, la un înalt
nivel teoretico-pedagogic, fapt
care a contribuit atât la ridicarea
nivelului de pregãtire a
studenþilor, cât ºi la creºterea
prestigiului academic, ºtiinþificodidactic al Universitãþii.
Cãrþile ce poartã emblema
Universitãþii Spiru Haret ºi sigla
Fundaþiei România de Mâine
acoperã numeroase domenii:
drept, economie generalã,
management financiar, marketing, comerþ exterior, finanþe-

bãnci, contabilitate, informaticã
de gestiune, istoria gândirii
economice româneºti ºi
universale, sociologie, psihologie,
pedagogie, filosofie, jurnalism,
relaþii internaþionale, studii
europene, limba ºi literatura
românã, limbi ºi literaturi strãine
(englezã, germanã, francezã,
spaniolã, italianã, rusã, arabã),
istorie, geografie, medicinã veterinarã, matematicã, arhitecturã,
muzicã, educaþie fizicã ºi sport º.a.
Câteva date sunt edificatoare:
în anul 2002, au apãrut aproape
160 de cursuri universitare ºi
alte materiale didactice, într-un
tiraj total de peste 150.000
exemplare, iar în anul 2003 au fost
tipãrite pânã acum 53 de titluri.
În anul universitar 2002  2003,
cursurile ºi materialele didactice

ajutãtoare tipãrite în Editura ºi
Tipografia Fundaþiei România de
Mâine au acoperit, pentru anul I,
majoritatea disciplinelor din planul
de învãþãmânt, iar pentru ceilalþi
ani, în proporþie de 80 %.
Planul editorial pe anul 2003
prevede publicarea a circa 180
de cursuri universitare, ca ºi a
altor materiale didactice.
Cãrþile publicate în Editurã
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. Apar, astfel, Analele
Universitãþii Spiru Haret, cu
serii pe domenii ºi specializãri,
corespunzãtor profilului fiecãrei
facultãþi,
culegeri
de

comunicãri ºtiinþifice ale
cadrelor didactice ºi ale
studenþilor.
Pornind de la rolul important
pe care cursurile ºi alte tipãrituri
didactice îl au în procesul de
învãþãmânt, în lumina cerinþelor
Fundaþiei ºi Universitãþii, Editura
 cu sprijinul decanatelor ºi
contribuþia directã a cadrelor
didactice , a adoptat mãsuri
pentru a asigura:
 concordanþa dintre planurile
de învãþãmânt, programele
analitice ºi conþinutul cursurilor,
manualelor etc.;
 modernizarea conþinutului ºi
a formei de prezentare a cursurilor
universitare ºi a altor lucrãri
didactice, în concordanþã cu
noutãþile din ºtiinþã, cu exigenþele
didactice contemporane;

 tipãrirea ºi reeditarea cãrþilor
în tiraje corespunzãtoare, þinând
seama de numãrul studenþilor de
la toate formele de învãþãmânt
(zi, frecvenþã redusã, la distanþã),
luând în considerare ºi specificul
unei anumite vieþi medii a
cãrþii universitare.
În continuare, Editura îºi
propune sã acorde o atenþie
maximã conþinutului de idei al
cursurilor universitare ºi al
altor lucrãri didactice, soliditãþii ºi coerenþei argumentaþiei, expunerii sistematice,
logice ºi atractive a ideilor,
formei de prezentare  obiectiv
asigurat prin creaþia ºi
contribuþia corpului profesoral ºi cercetãtorilor
ºtiinþifici din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

Informaþii utile despre cãrþile universitare apãrute în Editura Fundaþiei România de Mâine
pot fi obþinute din catalogul acesteia, precum ºi prin Internet, sitte-ul Editurii.
Editura Fundaþiei România de Mâine, Splaiul Independenþei nr. 313, Bucureºti, Sector 6, O.P. 83; Telefon 410.43.80; Fax 410 .51.62; www.SpiruHaret.ro

Într-una dintre bibliotecile Universitãþii Spiru Haret

La târgurile de carte, lansarea lucrãrilor editurii noastre reprezintã, de fiecare datã,
un eveniment cultural

Laboratorul de Tehnoredactare ºi Tipografia Fundaþiei România de Mâine, Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, O.P. 78, Telefon: 410.43.80; Fax: 410.51.62

12-19 mai 2003

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ 361

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
JOI
15 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Istoria literaturii române vechi (8). Istoriografia în
Þara Româneascã. Autor: lector univ.dr.
Luiza Marinescu
10:30 Limba românã (7/2). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
10:55 Limba latinã (19). Verbe anomale (I).
Autor: prof.univ.dr. Liviu Franga
11:25 Teoria literaturii (8). Curente literare.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:45 Lingvisticã generalã (7). Limba în cadrul social.
Autor: prof.univ.dr. Mihail Zamfira
12:40 Cultura ºi civilizaþia hispanicã (1). Introducere în
cultura ºi civilizaþia hispanicã. Autor: prof.univ.dr.
Elena Bãlan
13:05 Istoria literaturii române (10). Evoluþia romanului
românesc. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:00 Televorbirea. Emisiune de Ilie Ciurescu (r)
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM. Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
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 Corneliu Turianu
19:30 În slujba adevãrului. Emisiune de Petre Buneci
20:30 Planeta Pãmânt. Regenerarea urbanã
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii. Emisiune
de George Nicolau
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Ediþie specialã
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

VINERI
16 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (7). Civilizaþia în epoca
renaºterii ºi reformei. Autor: prof.univ.dr.
Rãzvan Theodorescu
11:15 Hidrologie (4). Strate aerifere. Izvoare.
Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
11:45 Geologie (2). Silicaþi (II). Autor: prof.univ.dr.
Marin ªeclãman
12:20 Psihologia educaþiei (20). Clasa ºcolarã ca grup
psihosocial. Autor: lector.univ.dr.
Cãtãlina Gabriela Cristea
12:50 Pedagogie generalã (17). Teoria generalã a instruirii.
Autor: prof.univ.dr. Sorin Cristea
13:20 Istoria medie a românilor (5). Istoria medie a românilor.
Autor: prof.univ.dr. Mihail Andreescu
13:50 Istoria medie europeanã (5). Oraºul medieval.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
14:10 Istorie anticã universalã (3). Apariþia statelor orientale.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
14:35 Istorie socialã (5). Limbajul social. Extinderea spaþiului
de cercetare. Autor: conf.univ.dr. Florian Tãnãsescu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:00 Film documentar. Cum sã începem o afacere? (19)
16:30 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii. Emisiune
de George Nicolau (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 Televorbirea. Emisiune în direct de Ilie Ciurescu
20:30 Planeta Pãmânt. S-a întâmplat aici
21:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Ediþie specialã
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

SÂMBÃTÃ
17 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Muzicã uºoarã
9:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ.dr.
Valeriu Marinescu
9:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
10:00 Arta documentarului. Toledo
11:00 Agricultura, încotro? Emisiune de Constantin Pintilie
12:00 O melodie pentru fiecare. Realizator: Dumitru Cucu
13:00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
14:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
14:30 Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct
de George Nicolau
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte  þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
18:00 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache
18:30 Actualitãþi. Ancheta zilei
19:00 Film documentar. Palatul Buckingam

19:30
21:00
22:00
23:00
23:30

90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine  TVR Internaþional. Emisiune în
direct, prezentatã de Iuliana Marciuc
Academica. Starea naþiunii. România, încotro? Invitat:
Nicolae Vãcãroiu  senator, Preºedinte al Senatului
României (r)
Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
Auto-star. Emisiune de Gavrilã Inoan
Program muzical nocturn

DUMINICÃ
18 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Ora de religie
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:00 Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
10:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
11:00 Reþete pentru sãnãtate. Emisiune în direct de
Eugenia Grosu Popescu
12:00 Planeta Pãmânt. Multiculturalism
13:00 Week  end magazin
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur Popovici
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Intermezzo duminical
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de
Ionela Prodan
21:00 Oameni care au fost oameni care sunt
22:00 Moment muzical: muzicã clasicã
22:30 Societate ºi culturã
23:30 Program muzical

LUNI
19 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (11). Persoana juridicã.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:05 Drept penal (3). Infracþiunile contra siguranþei statului (III).
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu
12:25 Drept constituþional (8). Drepturi, libertãþi ºi îndatoriri
fundamentale. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
13:30 Drept internaþional public (17). Rãspunderea internaþionalã (III). Autor: prof.univ.dr. Vasile Creþu
14:30 Drept roman (22). Obligaþii.
Autor: prof.univ.dr. ªtefan Cocoº
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Not zet 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 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
23:30 O zi în 30 de minute
00:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)
05:00 Program muzical

MARÞI
20 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Istoria economicã a României (5/1). Transformarea
sistemului industrial 1859-1914. Autor: conf.univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
10:40 Geografia economicã mondialã (5). Geografia
industriei chimice. Autor: lector univ.dr. Nicu Aur
11:40 Cercetãri de marketing (7). Analizã statisticã a
informaþiilor. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
12:15 Bazele contabilitãþii (18). Conturi de regularizare sau
delimitative. Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
12:45 Biroticã (6). Elemente de editare a textului. Formatarea
paragrafelor. Autor: asist.univ.dr. Mihai Gabriel
13:20 Introducere în marketing (4). Politica de produs.
Autor: asist.univ.drd. Ioana Andriesei
14:05 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (3).
Globalizarea economiei internaþionale contemporane.
Autor: asist.univ.drd. Gabriela Ungureanu
14:30 Introducere în politica economicã ºi comerþ internaþional (3). Comerþul exterior al României.
Autor: asist.univ.dr. Mãdãlina Spânu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM
16:30 Academica. Starea naþiunii.
România, încotro? Emisiune de învãþãmânt ºi educaþie (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de
actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
20:30 Planeta Pãmânt
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Culturã fãrã tranziþie
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. 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

MIERCURI
21 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Informaticã pentru sociologie (8). Prelucrarea datelor.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
10:35 Psihologie experimentalã (8). Metode de
psihofiziologie (II). Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
11:10 Teoria comunicãrii (9). Conþinut ºi formã în
comunicarea prin presã. Autor: conf.univ.dr.
Sultana Craia
12:10 Introducere în mass-media (6). Structuri constituite
pe model comunicaþional. Autor: prof.univ.dr.
Lucian Chiºu
12:45 Filosofia istoriei (8). Concluzii. Autor: prof.univ.dr.
Ioan Ivanciu
13:15 Sisteme logice (2/1). Logica propoziþiilor.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
13:45 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (6).
Analiza conþinutului comunicãrii (II).
Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu
14:10 Fundamentele psihologiei (2).
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM. Program muzical  realizat de
Dumitru Cucu
16:30 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Culturã fãrã tranziþie (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 România în lume. Emisiune în direct de
Nicolae Mardari
20:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
21:00 Academica. Agricultura, încotro? Emisiune de
Constantin Pintilie
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. 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
22 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Istoria literaturii române vechi (9). Mitropoliþi cãrturari.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:25 Limba românã (8/1). Normele ortografice ºi normele
ortoepice. Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
11:05 Limba latinã (20). Verbele anomale (II). Conjugarea
perifrasticã. Autor: prof.univ.dr. Liviu Franga
11:40 Teoria literaturii (9). Genurile ºi speciile literare.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
12:05 Lingvisticã generalã (8). Sintezã.
Autor: prof.univ.dr. Mihail Zamfira
13:05 Istoria literaturii române (11). Evoluþia dramaturgiei
româneºti. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:00 Televorbirea. Emisiune de Ilie Ciurescu (r)
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Videoteca tvRM. Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
16:30 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 În slujba adevãrului. Emisiune de Petre Buneci
20:30 Planeta Pãmânt
21:00 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii. Emisiune
de George Nicolau
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. 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

VINERI
23 MAI 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (8).
Civilizaþia europeanã în pragul epocii moderne.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
11:15 Geologie (3). Roci magnetice.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
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12:00 Psihologia educaþiei (18). Fiºa psihopedagogicã.
Autor: lector univ.dr. Cãtãlina Gabriela Cristea
12:35 Pedagogie generalã (21). Structura de organizare
a procedurilor de învãþãmânt. Autor: prof.univ.dr.
Sorin Cristea
13:10 Istoria medie a românilor (6). Întemeierea statelor
româneºti. Autor: prof.univ.dr. Mihail Andronescu
13:35 Istoria medie europeanã (6). Evoluþia statului
occidental în secolele X-XV. Autor: lector univ.dr.
Ecaterina Lung
14:05 Istorie anticã universalã (4). Tipuri de proprietate ºi
structuri sociale. Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
14:35 Istorie socialã (6). Perspectiva realizãrii sintezelor
sociale. Autor: conf.univ.dr. Florian Tãnãsescu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:00 Film documentar
16:30 Academica. Starea naþiunii. România, încotro?
Administraþia în direct cu telespectatorii. Emisiune
de George Nicolau (r)
17:30 Conferinþa de presã
18:30 Actualitãþi
19:10 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
19:30 Televorbirea. Emisiune în direct de Ilie Ciurescu
20:30 Planeta Pãmânt
21:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
22:00 Revista presei în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Convorbiri de searã. 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

SÂMBÃTÃ
24 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Muzicã uºoarã
9:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ. dr.
Valeriu Marinescu
9:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
10:00 Arta documentarului. Toledo
11:00 Academica. Agricultura, încotro? Emisiune de
Constantin Pintilie (r)
12:00 O melodie pentru fiecare. Realizator: Dumitru Cucu
13.00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
14:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
14:30 Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct
cu George Nicolau
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
18:00 Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache
18:30 Actualitãþi. Ancheta zilei
19:00 Film documentar
19:30 90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine  TVR Internaþional. Emisiune
în direct, prezentatã de Iuliana Marciuc
21:00 Viaþa studenþeascã  Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu
23:00 Auto-star. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de
Ionela Prodan (r)
00:30 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
25 mai 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Ora de religie
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:00 Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
10:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
11:00 S.O.S. inima! Emisiune în direct de prof. univ.
dr. H.C. Ion Pop De Popa
12:00 Planeta pãmânt
13:00 Week-end magazin
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune de Mugur Popovici
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Liceenii la tvRM. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Oameni care au fost ... oameni care sunt
22:00 Moment muzical: muzicã clasicã
22:30 Societate ºi culturã
23:30 Program muzical
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