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Deschiderea anului de învãþãmânt

2003-2004

la Universitatea
Spiru Haret

va avea loc miercuri, 1 octombrie, orele 10.

Festivitatea inauguralã va fi transmisã de postul propriu de
televiziune România de Mâine,
în direct, din Amfiteatrul Studio, situat în edificiul din
ªoseaua Berceni nr. 24.
Studenþii Universitãþii Spiru Haret sunt invitaþi, miercuri,
1 octombrie, orele 10, la facultãþile unde sunt înscriºi.

ªcoala trebuie sã serveascã intereselor
naþiunii cãreia îi aparþine*
monopolurilor capitaliste. Învãþãmântul se bucurã de un mare respect
ºi atenþie din partea patronatelor. ªi
nu întâmplãtor, întrucât el trebuie sã
rãspundã progresului economiei
naþionale. Aceastã cerinþã trebuie sã
fie valabilã pentru orice stat care
doreºte ca prin ºcoalã, în sens larg,
sã serveascã intereselor naþiunii
cãreia îi aparþine.

Criza ºcolii româneºti
nu trebuie cãutatã
în interiorul ei

Convorbire cu prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Domnule rector. Aþi ambiþionat, ºi
aþi reuºit, ca Universitatea Spiru Haret
sã fie cea mai mare instituþie
particularã de învãþãmânt superior din
þarã. De curând, v-aþi aflat la Lisabona
unde, între multe altele, s-a discutat ºi
despre necesitatea existenþei unor mari
universitãþi, puternice, ca garanþie a
ratei de supravieþuire în spaþiul
învãþãmântului superior tot mai
asaltat, în ultimii ani, de multinaþionale
oferte de educaþie. În acest context, aº
vrea sã vã cunosc pãrerea despre
situaþia actualã a învãþãmântului
superior de la noi.
În linii mari, învãþãmântul românesc
nu se deosebeºte prea mult de
învãþãmântul universitar din toatã
lumea. Cu o singurã condiþie: sã se
respecte autonomia universitarã.
Acolo unde învãþãmântul este încorsetat

de reglementãri perimate, de tendinþe
de centralism, care intervin în conþinutul
învãþãmântului, unde sunt limitate
iniþiativele universitãþilor, unde viaþa
academicã este condusã de la centru,
este firesc ca ºi învãþãmântul sã-ºi arate
slãbiciunile. În toatã lumea, în
învãþãmântul superior, în special în cel
privat, nu se pune problema sub nici o
formã de limitare a autonomiei sale.
Statul respectã autonomia universitãþilor
particulare, iar în SUA, neamestecul
statului în problemele universitãþilor
este prevãzut expres în lege. Mã refer
la acea lege generalã a învãþãmântului
american unde educaþia este înþeleasã
în termeni foarte largi. Este o lege cu o
foarte mare stabilitate, în care nu se
intervine sub nici o formã, afarã de
unele interese impuse de progresul
general al economiei, ori a intereselor

*Interviu acordat revistei

ACTUALITATEA ACADEMICÃ
(nr.3, iulie 2003), revistã editatã de Consiliul
Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare.

În contextul acestei generoase
deschideri pe care aþi fãcut-o,
revenind acasã cum se spune, cum
apreciaþi evoluþia învãþãmântului
nostru care, asemenea celui
european, trece printr-o mare crizã
subliniatã ºi de Comisarul UE pe
probleme de educaþie prin necesitatea
existenþei unor universitãþi puternice.
În spaþiul învãþãmântului particular
românesc sunteþi instituþia cu cel mai
mare numãr de studenþi. Cum se vãd
lucrurile din aceastã posturã?
Apropo de aceastã apreciere. Ea ar
trebui sã convinã tuturor. Aceastã
instituþie dacã este mare este aºezatã
pe principiile non profitului. Aici nu
s-a mâncat nici un ban. Toate
veniturile s-au investit ºi reinvestit.
Sunt lucruri cunoscute domnule
profesor. Întrebarea mea viza esenþa
învãþãmântului în condiþiile actualei
lupte pentru supravieþuire.
Esenþa crizei învãþãmântului
românesc nu trebuie cãutatã în
interiorul sãu, ci în economie. Criza
începe cu atitudinea ºi interesul
statului faþã de economie. Criza
economiei conduce la criza sãnãtãþii, a
culturii, inclusiv la criza ºcolii de toate
gradele. Accentul trebuie pus pe a gãsi
soluþii de a readuce economia în situaþia
de a oferi statului posibilitatea sã aibã
un buget cât mai mare din care sã se
aloce o parte tot mai însemnatã
învãþãmântului.
Dintr-un buget sãrac nu poþi da
mare lucru celorlalte sectoare cotate

impropriu ca neproductive: ºcoala,
cultura, sãnãtatea. Din cauza unei
economii necompetitive, care îºi
cautã de atâþia ani drumul, noi am
ajuns la aceastã crizã.Cred însã cã
nu trebuie sã disperãm. Existã
condiþii de a se revigora economia.
Trebuie sã existe mai mult interes
din partea tuturor organismelor
statului, de la preºedinte, primministru, restul guvernului, pânã la
ultimul funcþionar public, de a
lichida toate canalele corupþiei care
au înghiþit o foarte mare parte din
veniturile statului, inclusiv din
contribuþia cetãþenilor. Pe mãsura
închiderii acestor supape ºi creãrii
condiþiilor ca instituþiile private sã
se dezvolte, sã li se creeze cadrul
legal de a-ºi pune iniþiativele în
valoare, va creºte ºi bugetul,
implicit cota ce ar trebui sã revinã
învãþãmântului.

Pentru a supravieþui,
învãþãmântul trebuie sã fie:
ieftin, eficient, cu dotãri de
ultimã orã
Enunþurile exprimate de
dumneavoastrã sunt corecte pe
fondul nevoii acute de creºtere a
finanþãrii ºcolilor de cãtre economie.
Nu aº vrea sã cantonãm atât în
domeniul demersurilor ce trebuie
fãcute la nivelul ºcolii. Revin la
Lisabona unde Vivian Reding a
atenþionat guvernele naþionale
asupra globalizãrii demersului
educaþional. Nu întâmplãtor am
început discuþia cu ºansele de
supravieþuire care aparþin marilor
universitãþi. M-ar interesa în acest
context pãrerea dumneavoastrã
referitoare la discuþiile care se
poartã, cu tot mai multã insistenþã
în ultima vreme, referitoare la
realizarea unor unificãri, a unor
fuziuni, a unor alianþe sau consorþii
academice.
George ANDREI
(Continuare în pag. 2)

La început
de an universitar

În pofida vitregiilor istorice care i-au
þinut un timp departe de civilizaþia
scrisului, poate tocmai ca o compensaþie
sufleteascã a acestui neajuns, românii au
manifestat dintotdeauna un adevãrat cult
pentru învãþãturã, pentru ºtiinþa de carte,
pentru aºezãmântul sau personalitatea
care iradia luminã. Este firesc, prin
urmare, ca în virtutea acestei tradiþii,
deschiderea fiecãrui an de învãþãmânt sã
fie asociatã unui element sãrbãtoresc, cu
nostalgiile ºi cu speranþele de viitor.
Recenta inaugurare a anului ºcolar
2003-2004 nu a fãcut excepþie, dar atenþia
românilor a fost concentratã mai mult spre
orizontul speranþei decât spre cel al
certitudinii. ªi aceasta, din cauza
nesfârºitelor dezamãgiri cu privire la felul
cum se desfãºoarã, în genere, pregãtirile
pentru reînceperea învãþãmântului
preuniversitar. De circa un deceniu a
devenit aproape o regulã ca pregãtirea
ºcolilor, pentru a-ºi primi cum se cuvine
elevii la 15 septembrie, sã batã pasul pe
loc în virtutea unui interes insuficient din
partea guvernanþilor. Atenþia lor se
aprinde subit abia în prima zi de ºcoalã,
când lustrul festivitãþilor oficiale, avându-i
neabãtut în frunte, abia dacã mascheazã
câte ceva din suferinþa ºcolilor rurale
îndeosebi, acolo unde ele încã mai

funcþioneazã. Pentru observatorul de
bunã credinþã se naºte un ºir de dureroase
interogaþii pe seama faptului cã, dacã pe
vremea lui Spiru Haret, ministrul de
luminoasã amintire, ºcoala sãteascã
însufleþea întreaga comunitate localã,
ajungând un simbol al acesteia prin forþa
de iradiere spiritualã, în schimb
15 septembrie 2003 a înregistrat
închiderea a zeci ºi zeci de astfel de
ºcoli ºi migraþia copiilor spre localitãþi
mai norocoase. Iatã, aici, în acest
pretins gest managerial, durerosul
preludiu ºi ignobilul impuls al
migraþiei tineretului român de astãzi
spre zãrile iluzorii ale strãinãtãþii.
Din fericire, existã un segment al
învãþãmântului care are calitatea unui
izvor de luminoase speranþe. Este
cazul învãþãmântului superior. Pentru
faptul cã aici, instituþiile învãþãmântului de stat coexistã ºi se
complinesc cu universitãþi particulare
de prestigiu, întemeiate, dezvoltate ºi
modernizate în ultimii 12 ani, în acest
sector educaþional superior se
manifestã o emulaþie universitarã
beneficã întregului sistem românesc
de învãþãmânt.
(Continuare în pag. 5)
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ªcoala trebuie sã serveascã intereselor
naþiunii cãreia îi aparþine

(Continuare din pag.1)

Ne cunoaºtem de multã vreme, aºa
cã pot discuta deschis. Consorþiile au
apãrut tot pentru economie, din
necesitatea marilor monopoluri
capitaliste existente în domeniile cheie
de unde se obþin profituri uriaºe. Scopul
lor, pe piaþa concurenþei, este de a
falimenta unitãþile mici. Rãmân cele
puternice, cu mari posibilitãþi de
dezvoltare. Învãþãmântul nu merge pe
aceste principii. Nu existã nicãieri
consorþii în domeniul învãþãmântului. El
este non profit în toatã lumea. Nu se pune
problema stabilirii unor preþuri de
monopol care sã domine o piaþã.
Învãþãmântul este legat de alte
coordonate. El trebuie sã fie cât mai
ieftin pentru cei dornici de a studia,
cât mai eficient din punctul de vedere
al dotãrilor, de a fi în pas cu noile
tehnologii care produc profunde
mutaþii, inclusiv în sfera educaþiei.
Începând cu banala ºi tradiþionala tablã
care, iatã, de curând, a fost înlocuitã cu
alta, electronicã, ce oferã multiple
posibilitãþi de racordare la calculator,
Internet, televiziune.

Consorþiile ...
nu cred cã vor rezolva ceva
Lãsând la o parte latura politizantã
a termenului de consorþiu, pericolul de
dispariþie a micilor universitãþi este o

realitate. Dacã am reþinut corect, aþi
afirmat: învãþãmântul trebuie sã fie
accesibil solicitanþilor, dar ºi în pas cu
noile tehnologii. ªtiþi mai bine ca mine
cã una dintre cerinþele de fezabilitate ale
oricãrei ºcoli este de a pregãti cadre nu
pentru ieri sau astãzi, ci pentru mâine.
Cerinþe care se pot realiza numai
beneficiind de noi tehnologii, în ultimã
instanþã de bani. Apoi, în condiþiile
existenþei unui numãr mare de
universitãþi publice ºi particulare, cu
profiluri ºi specializãri identice, cu
colective didactice aproape aceleaºi, cu
fonduri puþine, în condiþiile unei
competiþii tot mai acute între universitãþi
pe acelaºi eºantion de absolvenþi de liceu,
cum se poate realiza ceea ce spuneaþi?
Cu ce argumente pledaþi, pro sau contra,
reunirii forþelor de cercetare, a resurselor
financiare mici sub o singurã mare ºi
puternicã umbrelã academicã?
Nu întâmplãtor am spus cã ne ºtim de
mult. Remarc cã nu aþi renunþat sã puneþi
degetul pe ranã. Sunt de acord cu tot ce
aþi spus. Existã câteva cauze pentru care
acest deziderat nu se realizeazã. În
România este vorba de existenþa a douã
categorii de instituþii de învãþãmânt
superior: publice ºi particulare. Dacã se
pune problema fuzionãrii, corect
argumentatã de dumneavoastrã, aº mai
face o disociere: ºi între instituþiile publice
existã deosebiri fundamentale. Unele sunt
ºi au rãmas de tradiþie, altele sunt firave
apariþii în peisajul comunitãþilor
academice. Mã refer la cele apãrute peste

noapte, fãrã bazã materialã, fãrã sedii.
Unele au apãrut în oraºe care nu au avut
tradiþia unor centre universitare ºi, de ce
sã nu o spun, nici nu li s-au creat noilor
apãrute condiþii sã se dezvolte rapid pentru
a intra în competiþie cu cele existente. Nu
cred cã apariþia consorþiilor va rezolva
ceva în condiþiile în care bugetul alocat
rãmâne acelaºi.
Dacã aveþi reþineri faþã de termenul
consorþiu, vã propun sã-l înlocuim cu
unificare, cu alianþã ...
ªi unificarea îºi are limitele ei.
Unificarea, de pildã, poate conduce la
unele economii, dar insuficiente însã,
pentru cã baza se aflã tot în ceea ce se
primeºte de la bugetul statului. La toate
universitãþile publice, mari sau mici,
cheltuielile sunt aproape aceleaºi.
Poate nevoile sunt aceleaºi, dar
ponderile sunt diferite.
Corect. Nevoile sunt aceleaºi, pentru
cã toate au nevoie de aceleaºi tehnologii
pentru calitatea învãþãmântului.
Niciodatã, cu acelaºi buget, universitãþile
mici nu vor putea beneficia de fonduri
pentru tehnologii performante.

Soluþia corectã:
unificarea cu
universitãþile mari
ªi în aceste condiþii ce rãmâne de fãcut?
În aceste condiþii cred cã este
corectã unificarea cu universitãþile
de mari dimensiuni. Dar cele de stat

sã se unifice cu cele particulare, nici
vorbã.
Nu cred cã ar trebui sã existe vreo
temere în acest sens. Discutãm despre
un aspect care preocupã lumea
academicã în general, chiar dacã
existã ºi situaþii în care unii refuzã fie
ºi mãcar discutarea lui.
Nu intenþionez sã dau sfaturi
pentru cei de la stat.
Sunt convins cã nimeni din lumea
academicã nu ar interpreta aºa o
discuþie de principiu. ªi, oricum, la fel
stau lucrurile ºi la particular.
Cunoaºteþi prea bine cã sunt, ºi nu
puþine, destule universitãþi mici, cu
numãr mic de specializãri ºi fireºte, cu
un numãr tot mai redus de studenþi.

Problemele
universitãþilor
le rezolvã viitorii studenþi
Nici
pentru
universitãþile
particulare nu este o formulã. Vreau sã
vã spun cã problema unor universitãþi
mari sau mici o rezolvã candidaþii.
Ce aveþi în vedere când spuneþi
asta?
Orice tânãr care accede la studii
superioare merge la universitãþile care
sunt cel mai bine dotate, care au cele
mai bune cadre didactice, care asigurã
un învãþãmânt de calitate.
ªi cum aflã un astfel de tânãr toate
aceste detalii?
Sã vã spun cum am ajuns noi o mare
universitate. Prin politica, prin
managementul caracteristic nouã, de a
crea condiþii dintre cele mai bune de
studiu. Am pornit de la zero. Nu am
primit nimic de la stat, nu am avut nici
o sponsorizare, nici o dotare ºi nu am
beneficiat de nici un credit. Ca om de
învãþãmânt, ºtiind care sunt cerinþele
de bazã, am început prin a crea condiþii.
Ca sã înþelegeþi ºi mai bine, vã voi
spune cã în primul an de activitate,
cadrele didactice au lucrat fãrã salariu.
Asta în condiþiile în care am avut 25
de academicieni. La fel ar fi putut face,
sau pot face ºi ceilalþi.
Istoria devenirii universitãþii pe
care o conduceþi este cunoscutã.
Spuneaþi însã cã cei care vor sã urmeze
studii superioare merg la universitãþile
despre care aflã cã sunt cel mai bine
dotate. Pentru economia dialogului,
accept acest punct de vedere. Vã voi
spune însã, chiar dacã acest lucru îl
cunoaºteþi foarte bine, cã nu sunteþi
singurul cu dotãri de excepþie: de la
sediu, la dotãrile didactice.
Mentalitatea multor tineri are, din
nefericire, alte elemente de raportare:
exigenþã minimã, sau de loc, ºi taxe
mici.

Unificarea
administrativã 
un demers periculos

PALATUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI, ªTIINÞEI ªI CULTURII
(în proprietate)
Sediul central al Fundaþiei România de Mâine ºi al
Universitãþii Spiru Haret,
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3.

Nu este adevãrat. Fiecare
universitate îºi face propria publicitate.
De felul în care ºi-o face depinde
succesul.
Sunt cazuri, dar le cunoaºteþi foarte
bine, în care unele universitãþi ocupã
pagini întregi de ziare cu o publicitate
amãgitoare; altele care, neavând nici
mãcar o specializare autorizatã,
inventeazã formule care de care mai
atractive pentru a vinde naivilor
doar iluzii. Dar nu asupra lor aº vrea
sã stãruim, pentru cã, în final, fiecare
îºi plãteºte, într-o formã sau alta, taxa
pe prostie. Aº vrea sã stãruim asupra
cazurilor oneste, cu o dotare
corespunzãtoare sub toate aspectele,
dar care, din lipsã de candidaþi 
bazinul unei cohorte devine, de la an
la an tot mai mic  sunt nevoite sã-ºi
reducã activitatea. Care va fi viitorul
acestora?
Sunt de acord cu toate argumentele
prezentate de dumneavoastrã, le susþin,
cu excepþia unui singur demers
periculos: unificare administrativã
pe bazã de consorþii. Restul, nu mai
am ce adãuga. Sunt de acord cu
dumneavoastrã.
Propuneþi un alt termen în locul
consorþiului?
În primul rând, trebuie reconsideratã ideea cã studenþii nu cunosc bine
ce se întâmplã în interiorul
universitãþilor. La mine existã un
criteriu: discuþii cu candidaþii. Sunt
profesori, prorectori care, în toatã
perioada înscrierii, stau de vorbã cu ei
rãspunzând la toate întrebãrile. ªi eu

particip la astfel de discuþii în perioada
de înscriere. Din discuþiile avute cu
tinerii a reieºit cã înainte de a veni aici
au fost la toate universitãþile, s-au
interesat dacã profesorii care predau
sunt titulari la noi sau la alte
universitãþi. Asta este prima întrebare
pe care o pun.
Îngãduiþi-mi sã am rezerve în
legãturã cu acest detaliu al
titularizãrii.
Este o realitate. Au aflat ºi ei din
presã cã sunt profesori care predau la
mai multe universitãþi ºi este firesc
sã-ºi punã întrebarea: când au timp
pentru a mai preda? Dacã nu credeþi,
vã invit sã participaþi la astfel de
discuþii. Pentru cã timpul ºi calitatea
creeazã renumele unei instituþii ºi orice
pãrinte se intereseazã de binele
copilului sãu.

O idee care
nu va fi agreatã:
viitorul aparþine
universitãþilor
particulare
Incontestabil, dar vã evidenþiam un
aspect care, inexorabil, va afecta 
într-o mai mare sau mai micã mãsurã
 toate universitãþile, inclusiv pe
dumneavoastrã: diminuarea seriilor
de absolvenþi, apoi mutaþiile tot mai
profunde care se petrec în
învãþãmântul superior  de la
transformarea lui tot mai evidentã
într-un învãþãmânt de masã, pânã la
acapararea pieþelor educaþionale de
marii furnizori ai tehnologiilor
virtuale de învãþare. Pentru a
supravieþui, trebuie fãcut ceva.
Dumneavoastrã spuneþi niºte
adevãruri incontestabile, pe care vi
le-aº fi spus ºi eu.
Pentru asta am ºi venit. Sã aflu de
la conducãtorul unei instituþii de
învãþãmânt superior particulare
eventuale soluþii într-o problemã de
interes general.
Am sã enunþ acum o idee care nu
o sã fie agreatã: ar exista o soluþie pe
care sã ºi-o însuºeascã guvernanþii
actuali sau viitori: viitorul aparþine
universitãþilor particulare! Ar trebui
ca legislaþia, care se pregãteºte, sã
punã accent pe autonomia
universitãþilor publice. Am participat
de un an ºi jumãtate la reuniunile
Consiliului Naþional al Rectorilor. Toþi
rectorii ridicã aceastã problemã pentru
cã sunt încorsetaþi de birocraþia
existentã în administraþia centralã, în
menþinerea mentalitãþii conform
cãreia universitãþile nu s-ar putea
conduce singure. În minister, cunosc
bine situaþia pentru cã am lucrat zeci
de ani, cadrul didactic, oricât de bun
ar fi ºi ori câte idei novatoare ar avea,
devine un funcþionar, un executant.
Mai mult, se creeazã o seamã de
suspiciuni în legãturã cu ce se
întâmplã prin universitãþi. Toate
universitãþile din lume se autoconduc. Cred cã la noi a sosit clipa
ca universitãþilor de stat sã li se dea
posibilitatea de a se administra
singure, de a-ºi face venituri proprii
ºi, în ultimã instanþã, de ce sã nu
devinã particulare? Atunci ar fi o
mai mare emulaþie între marile
universitãþi. ªi vã spun sigur cã ar
rãmâne numai cele mari.

Birocraþia macinã
învãþãmântul
ªi cu cele mici ce s-ar întâmpla?
S-ar contopi cu cele puternice.
Atunci ar exista cu adevãrat o
competiþie.
Acum nu este competiþie?
Nu este. Deja s-au transformat
multe dintre cele publice într-un
hibrid particular. Acum se
degradeazã învãþãmântul pentru cã ºi
universitãþile mari au ajuns, neavând
bani de la buget, sã nu mai þinã seamã
cã au moºtenit un patrimoniu care, pe
mãsurã ce creºte numãrul de studenþi,
devine tot mai insuficient. Au nevoie
de bani pentru dezvoltare. Din PIB,
învãþãmântului îi revine tot mai puþin
ºi nu va avea niciodatã atâþia bani
încât sã concureze cu cel particular,
sã introducã noile tehnologii. Nu
vedeþi? Ele nu au avut posibilitatea sã
meargã nici la Târgul educaþiei de la
Lisabona, unde au venit 300 de
universitãþi. Ce exemplu mai bun
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despre sistemul birocratic din
învãþãmântul superior vreþi sã vã
dau decât faptul cã de mai bine de
un an se tot discutã despre legea
învãþãmântului superior ºi nu se
ajunge la nici un rezultat. Se discutã
o lege de care nu mai este nevoie. Toþi
rectorii o resping. Nu mai existã legi
pentru învãþãmântul superior. Este
suficientã legea existentã. De altfel,
în proiectul care se tot discutã nu
existã nici o prevedere pentru
universitãþile particulare. ªi atunci
pentru ce-mi trebuie mie aceastã lege?
Nu am nevoie de ea.
Dacã am înþeles bine, punctul de
vedere care spuneaþi cã nu va conveni
este ca universitãþile publice sã devinã
particulare.
Au ºi ajuns. Cele mai multe
universitãþi publice au un numãr dublu
de studenþi cu platã, iar taxele
percepute de acestea sunt mai mari
decât la mine.
Sunteþi rectorul unei universitãþi
particulare cu cel mai mare numãr de
studenþi. Sunteþi un lider în domeniu.
Sunt conºtient de lucrul acesta. Am
peste 30.000 studenþi.
Cum vã privesc colegii de la
celelalte universitãþi?
În general sunt apreciat foarte
bine. Numai cã unii se tem de
concurenþã. Dar concurenþa tot
rãmâne, dar una loialã. Se ºtie cã aici
oferim toate condiþiile. Iatã, sunt
singura universitate pregãtitã pentru
învãþãmântul la distanþã, iar la Târgul
educaþiei de la Lisabona am constatat
cã nu sunt cu nimic mai prejos de alte
mari universitãþi. Viitorul învãþãmântului în lume este învãþãmântul
la distanþã.

Globalizarea va
impune calitatea
Dar din punctul de vedere al
calitãþii pregãtirii cursanþilor nu se va
degrada?
Va creºte calitatea. În primul rând,
pentru cã ºi tendinþele acestea de
globalizare ale învãþãmântului vor
impune calitatea, iar cursanþii îl
agreeazã pentru cã vitalã pentru ei este
ºi existenþa unui loc de muncã. De
altfel, convine sau nu, ºi învãþãmântul
de zi a devenit tot la distanþã, întrucât
frecvenþa nu este obligatorie. Diferenþa
între cele douã forme va dispãrea.
Pentru a conchide, în situaþia când,
din numeroasele motive amintite pe
parcursul discuþiei noastre, unele
universitãþi, pentru a nu fi nevoite sãºi restrângã tot mai mult activitatea sau
sã-ºi închidã porþile, vor dori sã se
uneascã cu Spiru Haret, care ar fi
rãspunsul dumneavoastrã?
Nu se pune problema de a-i primi
sau nu. Au avut loc unele discuþii. Dar
toþi doresc sã rãmânã cu patrimoniul pe
care-l au ºi nu vor avea nici un aport în
privinþa bazei materiale. Nu s-a
concretizat nimic. Problema care trebuie
luatã în discuþie este dorinþa studenþilor.
Dar
specializarea
Artele
spectacolului, preluatã de la
Universitatea Ecologicã?
Întrucât o astfel de facultate nu
aduce nici un venit, întreþinerea ei
fãcându-se din alte resurse, rectorul de
acolo a dorit sã renunþe la ea. Fiind ºi
om de culturã, nu am avut nimic
împotrivã sã sprijin aceastã
specializare, însã a fost inclusã în
hotãrârea de guvern fãrã ca eu sã o
cer. Nu am primit nimic, nu s-a venit
cu nici o bazã materialã.
Dar în situaþia altor universitãþi,
cu specializãri similare celor de aici,
care s-ar afla în mare dificultate, leaþi primi?
Sincer, nu cred cã cineva ar dori
aºa ceva. Au venit destui la mine
punând problema cã nu vor sã aibã
necazuri cu studenþii ºi mi-au cerut
sã-i preiau. Iar discuþiile s-au
terminat aºa: studenþii decid, ei
trebuie sã-ºi aleagã universitatea.
Dacã vor sã vinã la mine ºi am
condiþii, nu-i resping.
Fiind o instituþie non profit, cum
puteþi prelua masa de studenþi care
ºi-ar manifesta dorinþa de a veni aici
fãrã a încãlca alte prevederi care vã
încorseteazã?
Nu voi face nimic în afara
prevederilor legii. Nu vreau sã înrãutãþesc
calitatea învãþãmântului meu. Numai în
condiþiile pe care le impun eu ºi a
posibilitãþilor pe care le am îi voi primi
pe tinerii care vor sã înveþe.
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File de calendar

La Universitatea Spiru Haret

Evenimente majore pe mãsura prestigiului
dobândit, a vocaþiei demonstrate

Preºedintelui României, Ion Iliescu,
i s-a conferit titlul academic
Doctor Honoris Causa
al Universitãþii Spiru Haret

În prezenþa Preºedintelui României,
domnul Ion Iliescu, a fost inaugurat
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii

 Universitatea Spiru Haret a conferit Excelenþei Sale, domnului Ion Iliescu,
Preºedintele României, titlul de Doctor Honoris Causa. Solemnitatea a avut loc
la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii în ziua de 24 iunie ac. Au participat
miniºtri, parlamentari, personalitãþi academice ºi universitare, membri ai
Senatului universitar. În cuvântarea rostitã cu acest prilej, Preºedintele României,
domnul Ion Iliescu a formulat asemenea aprecieri la adresa Universitãþii Spiru
Haret: Beneficiind de un corp profesoral prestigios ºi de dotãri tehnicomateriale performante, pe care aþi ºtiut sã vi le creaþi, formaþi azi un mediu
intelectual de aleasã þinutã ºi sunteþi un punct de reper semnificativ în competiþia
universitarã pentru modernizarea procesului de învãþãmânt.

 În prezenþa Preºedintelui României, domnul Ion Iliescu, a fost inaugurat
în ziua de 24 iunie ac. Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, edificiu în
proprietate, sediul central al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret. Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
în cuvântul rostit la inaugurarea monumentalului edificiu a precizat: Toate
investiþiile s-au realizat exclusiv din fonduri proprii, fãrã a beneficia de credite,
donaþii sau sponsorizãri, fiind utilizate pentru crearea celor mai bune condiþii
desfãºurãrii procesului de învãþãmânt, cercetãrii ºtiinþifice, activitãþii educative,
culturalartistice ºi sportive, pentru asigurarea unor condiþii civilizate de
cazare ºi servire a mesei pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret.

O delegaþie a Universitãþii Spiru Haret,
condusã de rectorul Universitãþii,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, a participat
la Târgul Mondial al Educaþiei, care a avut loc
la Lisabona

Corurile Universitãþii George Washington,
din Capitala Statelor Unite ale Americii,
au dedicat studenþilor ºi cadrelor didactice ale
Universitãþii Spiru Haret un concert de neuitat

 Prezentã la Târgul Mondial al Educaþiei, Lisabona, 20-23 mai 2003,
Universitatea Spiru Haret a demonstrat cã este pregãtitã sã rãspundã
provocãrilor secolului XXI în sfera educaþiei, intrând în competiþie cu mari
ºi prestigioase universitãþi de pe toate continentele. Referindu-se la
învãþãmintele acestui important eveniment internaþional, prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea, preºedintele Fundaþiei România de Mâine, rectorul
Universitãþii Spiru Haret a concluzionat: Putem aprecia cã Universitatea
Spiru Haret, prin infrastructura de care dispune, prin tehnologiile utilizate
 calculatorul, Internet-ul, televiziunea  în procesul de învãþãmânt, prin
realizãrile obþinute se situeazã la nivelul celor mai mari ºi performante
instituþii de învãþãmânt superior din lume, iar, prin continua racordare la
inovaþia de ultimã orã, demonstreazã cã este decisã sã rãspundã, prompt ºi
eficient, provocãrilor secolului XXI, în sfera educaþiei.

 Concertul a avut loc în Amfiteatrul  Studoi, în cursul lunii mai.
Cu acest prilej, rectorul Universitãþii Spiru Haret, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, a
adresat un mesaj corurilor Universitãþii George Washington. Domnia
sa a declarat, între altele: Daþi-mi voie sã exprim, în numele
studenþilor, cadrelor didactice, cercetãtorilor, oamenilor de culturã
din instituþia noastrã, cele mai alese mulþumiri pentru iniþiativa ºi
opþiunea dumneavoastrã de a concerta în faþa noastrã, dar ºi a
publicului larg din România, întrucât concertul este transmis, în
direct, la Televiziunea România de Mâine.

Excelenþa Sa, domnul Philippe Etienne,
ambasadorul Franþei la Bucureºti,
a vizitat Universitatea Spiru Haret
 Excelenþa Sa, domnul Philippe Etienne, ambasadorul Franþei la
Bucureºti, a vizitat în ziua de 8 mai a.c. Universitatea Spiru Haret. Cu
acest prilej, înaltul oaspete francez a declarat: 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.

Preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, a participat
la Forumul Dezvoltãrii Durabile
ROMÂNIA  ORIZONT 2020,
susþinând o amplã ºi substanþialã comunicare

 La Academia Românã. în prezenþa unor personalitãþi remarcabile, din þarã
ºi strãinãtate, a ambasadorilor acreditaþi la Bucureºti, a avut loc, în ziua de 27
martie 2003, Forumul Dezvoltãrii Durabile ROMÂNIA  ORIZONT 2020. Cu
acest prilej, preºedintele Fundaþiei România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, a prezentat comunicarea intitulatã:
Fundaþia România de Mâine, Universitatea Spiru Haret, ilustrarea unei
strategii a dezvoltãrii durabile. Între altele, domnia sa a precizat: Considerând
cã dezvoltarea durabilã este un concept nou, care exprimã, însã, o eticã foarte
veche, ce implicã armonia intre progresul tehnic, economic ºi social ºi naturã,
dar ºi responsabilitãþile generaþiilor actuale faþã de generaþiile viitoare, Fundaþia
România de Mâine împãrtãºeºte viziunea potrivit cãreia nu poþi izola prezentul
de trecut, dupã cum nu poþi anticipa viitorul, ignorându-le pe celelalte douã.

Înfiinþarea Centrului de Limbi Strãine
 Centrul de Limbi Strãine al Fundaþiei România de Mâine  Universitatea
Spiru Haret concretizeazã o formã superioarã de cooperare cu Uniunea
Eleno-Americanã. Aici se desfãºoarã cursuri de englezã americanã, la nivel
mediu ºi avansat, finalizate de Certificatul de Competenþã Lingvisticã
sau cu Certificatul de Excelenþã, la Bucureºti ºi Constanþa.

Acordarea ºi în anul 20022003 a burselor de merit, în valoare totalã de 2.000.000.000 lei
 Fundaþia România de Mâine a acordat în anul universitar 20022003 burse de merit în valoare totalã de 2 miliarde lei studenþilor Universitãþii Spiru
Haret, pentru rezultate deosebite în pregãtirea profesionalã (medii anuale între 9 ºi 10 obþinute în anul universitar 20012002).
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Examenul de licenþã

mai mult decât un final: o împlinire, un nou orizont.

Probã de maturitate universitarã
Convorbire cu prof. univ. dr. Ion REBEDEU,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
Împreunã cu alte instituþii de învãþãmânt
superior, Universitatea Spiru Haret a fost
acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002
ºi, pe aceastã bazã, a primit totodatã dreptul
de a organiza examen de licenþã. Maturitatea
ei ºtiinþificã ºi didacticã este atestatã inclusiv
pe aceastã cale. Dar premizele acestei
consacrãri se regãsesc constant în succesiunea
anilor precedenþi. Când absolvenþii ei, potrivit
legii, susþineau licenþa în universitãþi de stat
acreditate, iar reuºita lor depãºea, în
majoritatea cazurilor, cu mult procentul, cerut
prin lege, de 50 la sutã din totalul unei
promoþii. Ponderea reuºiþilor ajungea la cote
foarte înalte în cazul, de pildã, al Facultãþii
de Muzicã, al Facultãþii de Medicinã
Veterinarã ºi la cote apropiate în cazul
celorlalte facultãþi ale Universitãþii Spiru
Haret. Iatã precedente temeinice. Substanþa
lor se explicã prin calitatea pregãtirii de
ansamblu a studenþilor ºi, în acest context,
prin ridicarea lucrãrii de diplomã (licenþã) la
valoarea unei sinteze ºi, implicit, a unui
eventual proiect cu aplicabilitate practicã. ªi
întrucât examenul de licenþã a fost ºi rãmâne
proba de maturitate a pregãtirii noului
specialist, gradul de maturitate a lucrãrii de
diplomã aici se regãseºte, în devenirea
potenþialului în real, a virtualitãþii în
certitudine, a succesivelor acumulãri
cantitative într-un elocvent salt de calitate.
 Cum s-a rãsfrânt acest precedent,
stimate domnule prorector, asupra
examenului de licenþã pe care Universitatea
Spiru Haret l-a organizat, pentru prima
datã, în acest an?
 Prof. univ. dr. Ion Rebedeu: Într-adevãr,
anul universitar 2002-2003 este primul an în
care a fost organizat examen de licenþã la toate
cele 8 facultãþi acreditate, respectiv
Sociologie-Psihologie, Drept, Medicinã
Veterinarã, Management Financiar-Contabil,
Limbi ºi Literaturi Strãine, Filosofie ºi
Jurnalism, Muzicã, Educaþie Fizicã ºi Sport.
Pentru anul universitar 2003-2004 vor
organiza examen de licenþã încã douã facultãþi
acreditate, respectiv Facultatea de Teatru ºi
Facultatea de Management din Braºov.

Evenimentul ca atare marcheazã o nouã etapã
în viaþa Universitãþii Spiru Haret ºi acest fapt
se oglindeºte inclusiv în starea de spirit a
noilor noºtri absolvenþi: având realmente un
sentiment de satisfacþie pentru faptul cã susþin
examenul de licenþã în facultatea lor, tinerii
manifestã, firesc, o disponibilitate sporitã
inclusiv faþã de principiile autoexigenþei. Aºa
se explicã faptul cã facultãþile de Muzicã ºi
de Medicinã Veterinarã au pãstrat prestigiul
reuºitei la cote foarte înalte la recentul examen
de licenþã, la restul facultãþilor, ponderea celor
care au obþinut titlul de licenþiaþi fiind, în
genere, de 90 la sutã. Iar asemenea rezultate
au fost obþinute în condiþiile când organizarea
ºi desfãºurarea examenului de licenþã au fost
peste tot exemplare sub raportul respectãrii
normelor legale ºi a disciplinei. ªi, de
asemenea, în condiþiile exigenþei generalizate
la susþinerea atât a probelor scrise, cât ºi a
lucrãrii de diplomã.
Elaborarea tematicii c atare a solicitat un
efort considerabil din partea catedrelor pentru
a selecta disciplinele ºi, în cadrul acestora,
temele ºi problemele în mãsurã a fi relevante
pentru un examen de finalizare a studiilor la
învãþãmântul de lungã duratã. Dacã la unele
specializãri (Management Financiar-Contabil,
Drept) tematica a fost generalã, respectiv
aceeaºi pentru toþi, la alte specializãri (Limbi
ºi Literaturi Strãine, Filosofie-Jurnalism) a fost
oferitã absolvenþilor posibilitatea de a opta
pentru pachete tematice în cadrul tematicii
generale. Un asemenea demers apare tot mai
frecvent în învãþãmântul superior românesc ºi
el constituie un aspect al diversificãrii
modalitãþilor de susþinere a examenului de
licenþã. Dupã cum, tot astfel, specificul
învãþãmântului de medicinã veterinarã a impus,
alãturi de proba teoreticã scrisã, ºi o probã
practicã. Aceastã probã practicã a fost
eliminatorie.
 Concret, ce structurã a avut examenul
de licenþã din acest an?
 Licenþa a inclus douã componente: a)
proba scrisã de verificare a cunoºtinþelor
fundamentale ºi de specialitate; b) susþinerea
lucrãrii de licenþã. Referitor la prima probã,

Consiliul fiecãrei facultãþi a stabilit tematica
examenului de licenþã, care a fost supusã
aprobãrii Senatului Universitãþii Spiru Haret.
Aici au fost avute în vedere deopotrivã
experienþa facultãþilor de profil din universitãþile
de stat, cât ºi specificul fiecãrei facultãþi de la
Spiru Haret. Apoi au trebuit sã se stabileascã
modalitãþile de susþinere a probei scrise: grile
ºi/sau subiecte de sintezã, tradiþionale.
Elaborarea grilelor este o chestiune de substanþã,
foarte complexã, întrucât grilele trebuie sã fie
relevante pentru testarea cunoºtinþelor
fundamentale ºi de specialitate, pentru
amploarea ºi calitatea informaþiei ºtiinþifice
deþinute de absolvent, dar ºi pentru capacitatea
lui de sintezã. La Facultatea de Management
Financiar-Contabil s-a mers pe varianta grilã,
care s-a statornicit în întregul învãþãmânt
economic de stat. În schimb, pentru facultãþile
cu profil umanist, predominante au fost
subiectele de sintezã, care permit verificarea
capacitãþii de procesare a cunoºtinþelor. În
premierã poate la nivel naþional, extragerea
plicului cu subiecte pentru examenul de licenþã
s-a realizat în transmisie directã prin postul de
televiziune România de Mâine. Astfel s-a
procedat la Facultatea de Drept.
 Dat fiind specificul, pe de o parte, al
cunoºtinþelor fundamentale ºi, pe de alta,
al celor de specialitate, care împreunã
formeazã prima probã, sub ce formã
concretã sunt ele verificate la examenul de
licenþã? Sunt probe orale sau probe scrise?
Iar în cazul facultãþilor cu profil dublu, ce
formulã de verificare este adoptatã?
 Verificarea cunoºtinþelor fundamentale
ºi de specialitate se realizeazã, de regulã, sub
formã scrisã, conform reglementãrilor legale
în vigoare. O particularitate prezintã Facultatea
de Muzicã unde unii absolvenþi, în funcþie de
opþiunile prevãzute în programa de licenþã, au
putut susþine prima probã sub formã oralã.
Subiectele la proba scrisã acoperã, fie separat,
fie sub o formã de sintezã, atât sfera
cunoºtinþelor fundamentale, cât ºi pe cea a
cunoºtinþelor de specialitate. În cazul
specializãrilor cu profil dublu (Limbi ºi
Literaturi Strãine, Sociologie-Psihologie,
Filosofie-Jurnalism º.a.) s-a asigurat testarea
cunoºtinþelor fundamentale ºi a celor de
specialitate din ambele domenii. În cazul
acestor duble specializãri, Senatul Universitar
a hotãrât ca, la fiecare profil sau specializare,
absolventul sã obþinã minimum nota 5. Dacã,

eventual, el a obþinut nota 10 la una ºi 4 la
cealaltã specializare, el nu a promovat. Deºi
reglementãrile de ansamblu din învãþãmântul
superior nu prevãd o asemenea formulã, ea se
impune în practica universitarã. Pentru motivul
cã, de pildã, nu poate preda franceza
absolventul care a obþinut aici nota 4, chiar
dacã la cea de-a doua specializare, engleza, a
obþinut nota 10. Examenul de licenþã a
confirmat calitatea ridicatã a procesului de
învãþãmânt din cadrul facultãþilor Universitãþii
Spiru Haret. El a evidenþiat faptul cã studenþii
valorificã din plin atât înalta competenþã a
corpului profesoral, cât ºi condiþiile superioare
de pregãtire oferite de universitatea noastrã.
De altminteri, cadrele universitare care au
fãcut parte din comisiile de licenþã cu statut de
reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului au apreciat unanim,
la toate cele opt specializãri organizatoare de
licenþã, calitatea pregãtirii absolvenþilor ºi
rãspunderea cu care a fost desfãºuratã licenþa
la Universitatea Spiru Haret.
Revenind la sensul iniþial al întrebãrii dv.,
aº vrea sã precizez cã examenul de licenþã
din universitatea noastrã nu este închistat întro formulã imuabilã, definitivã. Pe mãsura
experienþei universitare din întregul spaþiu
românesc ºi chiar european, formula ca atare
va fi în continuu perfecþionatã, adaptatã în
permanenþã exigenþelor pregãtirii superioare
de calitate. Important este ca întregul proces
universitar sã aibã convergenþã spre examenul
de licenþã ca spre un obiectiv de referinþã, cu
caracter retrospectiv, de sintezã, dar ºi de
proiectare, de anticipare a traiectoriei
profesionale a proaspãtului absolvent. Pentru
cã, dupã cum se ºtie, examenul de licenþã
încheie un ciclu de viaþã ºi, totodatã,
inaugureazã un alt ciclu de viaþã, în unitatea
existenþei individuale a fiecãrui specialist.
 Iar analiza, între altele, a cercetãrii
ºtiinþifice studenþeºti de la Universitatea Spiru
Haret ilustreazã pregnant convergenþa de care
aminteaþi. De la lucrãrile studenþeºti din
seminarii ºi pânã la cele prezentate în sesiunile
ºtiinþifice pe facultate, eforturile de pregãtire
ale tinerilor sunt însumate, an de an, sintetizate
ºi finalizate într-o lucrare de licenþã care sã
întruneascã însuºirile de care aminteaþi.
Succese tot mai mari în asemenea demersuri
ºi mulþumiri pentru interviul de faþã!

Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism

Mihai IORDÃNESCU

Decani ai facultãþilor din cadrul Universitãþii Spiru Haret
rãspund la întrebãrile Opiniei naþionale
Pentru a prezenta aspecte din organizarea ºi desfãºurarea sesiunii din iunie,
ne-am adresat unor prestigioase cadre didactice. Redãm, în continuare,
întrebãrile, precum ºi rãspunsurile formulate:  Ce importanþã are acest examen
ºi ce elemente specifice îl definesc?  Practic, cum a fost organizatã susþinerea
licenþei?  Ce forme ºi modalitãþi au fost iniþiate special pentru pregãtirea
studenþilor ºi care au fost accentele puse în sprijinirea lor?  Ce concluzii ar
putea pune în evidenþã o evaluare a rezultatelor obþinute ºi cum vor putea fi ele
valorificate?

Exigenþã ºi bunã pregãtire
Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN
Decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil

 Pentru facultatea noastrã aceastã
sesiune a examenului de licenþã cu o
promoþie mult mai mare de absolvenþi (peste
400) a însemnat un efort de pregãtire ºi
organizatoric mai mare ºi mai bine coordonat
în planul reprezentativitãþii disciplinelor,
elaborãrii ºi confidenþialitãþii subiectelor de
examen, derulãrii propriu-zise a probelor
scrise ºi orale, astfel încât sã putem asigura
la cote maxime cerinþele cadrului legal în
vigoare. Un efort deosebit l-au presupus
corectarea tezelor scrise, afiºarea notelor ºi
soluþionarea contestaþiilor, în decurs de o zi,
pentru a se putea începe examenul la oral.
 În fapt, susþinerea licenþei nu reprezintã
o sesiune obiºnuitã, ci ea se pregãteºte pe
parcursul ultimilor doi ani, când studenþii sunt
implicaþi în efectuarea unor cercetãri ºi
elaborarea referatelor sau comunicãrilor
prezentate la seminarii ºi, respectiv, în cadrul
sesiunilor ºtiinþifice anuale. Sub raport
organizatoric, pregãtirea propriu-zisã a
sesiunii de licenþã a demarat, ca sã spunem
aºa, încã din februarie 2003 ºi a însemnat o
evaluare a întregii desfãºurãri a examenului
de licenþã care avusese loc în aceastã lunã cu
absolvenþii proveniþi din promoþiile anterioare
ale facultãþii noastre. Pe baza concluziilor
desprinse, am adoptat o serie de mãsuri pentru
pregãtirea mai bunã a acestei sesiuni, un
veritabil test pentru calitatea muncii noastre
didactice ºi pentru capacitatea noastrã
organizatoricã.
În acest sens, am trecut la elaborarea ºi
afiºarea tematicii pentru proba scrisã a
examenului de licenþã, astfel încât studenþii
sã aibã timp suficient pentru revederea ºi
pregãtirea adecvatã a examenului. Totodatã,
s-a publicat o culegere cu exemple de testegrilã pentru fiecare materie de examen, astfel
încât studenþii sã se familiarizeze cu tipul de
probleme ºi gradul lor de dificultate, inclusiv
cu viteza rezolvãrii lor.
O modalitate care s-a dovedit a fi extrem de
utilã pentru pregãtirea studenþilor a constat în
elaborarea pachetelor de teste-grilã pentru
sesiunea din august 2003, realizatã de mai multe
cadre didactice din cadrul facultãþii noastre.
În plus, pentru aceastã sesiune, studenþii
au beneficiat de organizarea unor consultaþii
speciale vizând întreaga problematicã a
examenului de licenþã, un accent deosebit
fiind pus pe aspectele mai dificile ale probei
scrise. Acestea au fost întregite de
organizarea în luna iulie a trei sãptãmâni de
consultaþii, la mijlocul lunii august fiind
iniþiatã o sãptãmânã compactã de consultaþii,

cadrele didactice au purtând discuþii cu
fiecare absolvent pentru elucidarea
problematicii teoretice ºi metodologice
vizând susþinerea examenului de licenþã.
 În lunile mai-august s-a desfãºurat o
activitate intensã pentru definitivarea
lucrãrilor de licenþã sub directa îndrumare a
conducãtorilor, în acest sens existând ºi un
ghid metodologic de elaborare a lucrãrilor.
S-a insistat îndeosebi pe cerinþe de
originalitate ºi gândire economicã proprie a
absolvenþilor, în special la studiile de caz ºi
aplicaþiile din lucrare.
 Evaluarea rezultatelor examenului de
licenþã, organizat de facultatea noastrã în
sesiunea din august 2003, vizeazã mai multe
aspecte. Coeficientul de promovabilitate a fost
de 89%, mai bun cu 12 puncte procentuale
faþã de sesiunea anterioarã, ceea ce relevã o
creºtere a responsabilitãþii ºi interesului pentru
pregãtirea examenului. Este necesar sã
depunem eforturi pentru ca notele mari sã aibã
o pondere în creºtere atât la examenul scris,
cât ºi la cel oral. O atenþie deosebitã este
nevoie sã se acorde întregului proces de
elaborare a lucrãrilor de licenþã, sub
urmãtoarele aspecte: îmbunãtãþirea coerenþei
structurii problematice; conciziunea ºi
densitatea stilului redacþional; prezentarea
tabelelor statistice ºi a datelor cu indicarea
riguroasã a surselor de informare ºi
bibliografice; reducerea pãrþii descriptive în
favoarea celei de prelucrare a informaþiei ºi
analitice; evidenþierea instrumentarului
teoretico-metodologic adecvat ºi a
posibilitãþilor de aplicare concretã a acestuia,
pe exemple din practicã; evidenþierea mai
pregnantã a pãrþii de concluzii pe capitole ºi/
sau la sfârºitul lucrãrii, în sensul sporirii
consistenþei acestora. Se impune creºterea
gradului de diversificare a subiectelor tratate
în lucrãrile de licenþã, în concordanþã cu
sporirea complexitãþii problemelor economice
actuale. Este necesarã, analizã a oportunitãþii
unei îmbinãri a testelor grilã cu subiecte de
examen care sã ne dea posibilitatea de a
evalua capacitãþile de analizã, argumentare ºi
concluzionare ale studenþilor.
Menþionez cã, în cadrul comisiei de
licenþã, s-a manifestat un spirit de echipã,
toate problemele fiind soluþionate în mod
constructiv ºi cooperant, motiv pentru
care aduc mulþumiri atât membrilor
comisiei, cât ºi celorlalte cadre didactice
ºi persoane care, direct sau indirect, au
participat la reuºita acestei sesiuni a
examenului de licenþã.

Licenþiat cu o clarã
definire a statutului profesional
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA
Decanul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

 Dupã acreditarea sa în anul 2002,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism a organizat
deja douã sesiuni de licenþã, una în februarie
2003 ºi alta în iunie 2003. Pentru conducerea
facultãþii, ambele sesiuni au însemnat nu numai
un examen al capacitãþii noastre de organizare
ºi mobilizare, ci ºi, mai ales, unul al verificãrii,
fãrã prejudecãþi ºi în modul cel mai obiectiv, a
gradului în care absolvenþii noºtri ºi-au însuºit
cunoºtinþele ºi ºi-au format competenþele
necesare unui licenþiat în filosofie ºi jurnalism.
Conducerea facultãþii a abordat ultima
sesiune, din varã, cu un dublu deziderat: de a fi,
cel puþin la fel de bine organizatã ºi de a obþine
un procent de promovabilitate cel puþin la fel de
ridicat ca ºi acela realizat în sesiunea din iarnã.
Acum ne putem declara satisfãcuþi pentru faptul
cã ambele obiective au fost îndeplinite.
 În privinþa organizãrii ºi a obiectivitãþii
examinãrii, cele douã sesiuni nu s-au deosebit, la
ambele organizarea a avut un rol cheie,
examinarea fiind asiguratã de aceeaºi comisie
exigentã, din care, pe lângã profesorii noºtri, au
fãcut parte ºi profesorii Ilie Pârvu (de la Facultatea
de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti) ºi Paul
Dobrescu (de la Facultatea de Comunicare ºi
Relaþii Publice din cadrul S.N.S.P.A.).
În schimb, în ce priveºte rezultatele, cele
douã sesiuni au prezentat elemente specifice,
date de numãrul de licenþiaþi raportat la numãrul
de înscriºi. Comparativ, rezultatele obþinute au
fost urmãtoarele: în februarie 2003, din cei 66
de înscriºi au obþinut licenþa 48, adicã 72,72%,
iar în iunie 2003, din 105 înscriºi au devenit
licenþiaþi 94, adicã 89,52%.
Dintre realizãrile sesiunii de licenþã, din iunie
2003, menþionãm ºi faptul cã 75% din licenþiaþi
au absolvit examenul cu medii între 7,50 ºi 10,
iar aproximativ 60% dintre ei cu medii între 8 ºi
10. Unii candidaþi au dovedit chiar o pregãtire de
excepþie. Dintre absolvenþii de la învãþãmântul
de zi, cea mai mare medie a fost obþinutã de Alina
Buric (9,75), care, de altfel, a fost ºi ºef de
promoþie, urmatã de Mirela Magdalena Radu ºi
Georgiana Mãdãlina Minciunã (ambele cu 9,50),
pe urmãtoarea treaptã clasându-se Elena Luiza
Dumitrescu, Daniela Tacea ºi Sorin Baºturea
(9,25). Dintre absolvenþii de la învãþãmântul
cu frecvenþã redusã, pe primele locuri s-au
clasat Cristina Mereuþã (Minciu) (9,50), Mirela
Cristea (Bãrbulescu) (9,25) ºi Veronica
Moroºanu (Glodeanu) (9,00).

Procentele mai ridicate ale promovabilitãþii
la cele douã sesiuni de licenþã organizate de
facultatea noastrã comparativ cu cele obþinute
la sesiunile anterioare au fost favorizate, dar nu
ºi determinate, de faptul cã absolvenþii au fost
mai puþin stresaþi ºi inhibaþi decât anterior, când
se prezentau în faþa unor comisii total
necunoscute ºi, mai ales, de o mai mare adecvare
a tematicii ºi bibliografiei de examen la
disciplinele din planul nostru de învãþãmânt.
 Dar, dincolo de condiþiile mai favorabile,
rezultatele mai bune obþinute la ultimele sesiuni
de licenþã ºi de la penultima la ultima se explicã,
în principal, printr-o pregãtire mai responsabilã
ºi mai temeinicã a absolvenþilor înscriºi la
examen. Faptul cã studenþii noºtri au învãþat mai
mult ºi mai bine este pentru noi, cadrele
didactice, o rãsplatã a muncii noastre ºi este,
totodatã, parafrazându-l pe poet, cu atât mai
bine þãrii ºi lor cu atât mai bine.
Credem cã la mai buna prestaþie a
candidaþilor au contribuit ºi mãsurile de pregãtire
a licenþei luate de conducerea facultãþii, începând
cu afiºarea la timp a tematicii ºi bibliografiei
pentru examenul scris ºi a temelor propuse
pentru lucrãrile de diplomã ºi continuând cu mai
strânsa colaborare între candidaþi ºi profesorii
îndrumãtori ai lucrãrilor de disciplinã, cu analiza
în Consiliul profesoral a stadiului elaborãrii
acestor lucrãri ºi, nu în ultimul rând, cu
organizarea unor discuþii cu studenþii din anii
terminali pe problemele examenului de licenþã.
 Rezultatele bune ºi foarte bune obþinute
la examenul de licenþã învedereazã, încã o datã,
faptul cã marea majoritate a studenþilor noºtri
posedã ºi îºi cultivã capacitãþile ºi abilitãþile
reclamate de exigenþele unei specializãri
complexe, cã ei rãsplãtesc, prin munca ºi
rezultatele lor, efortul competent ºi constant
depus de întreg corpul profesoral.
Cea mai bunã formã de valorificare a
rezultatelor merituoase obþinute la ultima sesiune
de licenþã ar fi aceea ca toþi licenþiaþii care le-au
obþinut, având acest atu, sã fie câºtigãtori ºi în
competiþia existentã pe piaþa muncii, sã se
integreze rapid ºi eficient în sfera lor de
activitate, sã-ºi consolideze statutul profesional
ºi sã se perfecþioneze în continuare.
ªanse existã, întrucât printre absolvenþii
noºtri se aflã unii care, prin aptitudinile reale
pentru munca de cercetare, pot deveni viitori
succesori ai magiºtrilor lor.

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Facultatea de Medicinã Veterinarã
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Un potenþial didactic
remarcabil
Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie

 Pentru Facultatea de Sociologie 
Psihologie, acreditatã în acest an, examenul
de licenþã organizat de ºi în cadrul facultãþii a
fost o premierã. Din aceastã perspectivã,
semnificaþia sa principalã constã în faptul cã,
o datã cu pragul spre independenþã, examenul
de licenþã deschide posibilitatea ca
absolvenþilor noºtri sã le fie deplin recunoscute
formarea ºi competenþa pe care ºi-au
câºtigat-o în anii de studii. Drept consecinþã,
accentul s-a pus cu precãdere pe corectitudine
ºi exigenþã: corectitudinea oferã ºansa celor
care sunt pregãtiþi sã fie apreciaþi în funcþie
de nivelul de cunoºtinþe ºi de calitatea acestora,
iar exigenþa în aprecieri înseamnã încrederea
în calitatea acestor cunoºtinþe.
 Este ºtiut cã o acþiune bine organizatã
are ºanse sã se desfãºoare firesc, fãrã stres ºi
disfuncþiuni. Pornind de la acest principiu
general, am trecut la organizarea licenþei încã
din luna aprilie, imediat dupã acreditare. În
catedre ºi în Consiliul profesoral s-au discutat
aspectele fundamentale ºi regulamentul, el
fiind, apoi, prezentat în rectorat, unde a fãcut
obiectul avizãrilor necesare. Am cerut ºi
sprijinul colegilor de la Facultatea de Drept
care acumulase deja o experienþã remarcabilã
în organizarea primului examen de licenþã.
Astfel, am definit mai întâi cadrul legal, în
funcþie de care puteam anticipa mãsurile cele
mai adecvate.
Un prim grup de profesori a fost efectiv
implicat în pregãtirea sesiunii de susþinere
a licenþei. În principiu, am stabilit ºi data
examenului ºi în momentul când s-a
publicat în Monitorul Oficial hotãrârea
privind acreditarea totul era deja pregãtit.
Cadrele didactice ºtiau cu exactitate rolul
ºi atribuþiile; am putut trimite cãtre
Universitatea din Bucureºti invitaþiile
pentru colegii care urmau sã facã parte din
Comisie, reuºind sã demarãm în timp util
înscrierile. În sãptãmâna premergãtoare
examenului propriu-zis am finalizat
activitãþile de organizare, pregãtirea în
detaliu a infrastructurii.
 Aveþi dreptate, poþi induce o creºtere
semnificativã în privinþa nivelului de
pregãtire, dacã ajuþi persoanele sã ºtie cu
exactitate ce au de fãcut, le pui la dispoziþie
materialele necesare ºi le dai posibilitatea
sã-ºi clarifice eventualele incertitudini. În
acest sens, am întreprins mai mulþi paºi care,
laolaltã, au fãcut ca numãrul celor bine
pregãtiþi sã fie mult mai mare decât în alþi
ani ºi astfel procentul de reuºitã la acest prim
examen de licenþã a ajuns la 91%. Explicaþiile
sunt multe. În primul rând, am pus accent pe
pregãtirea celor care urmau sã susþinã
examenul de licenþã: respectiv, studenþii din
promoþia 2003 ºi absolvenþii din promoþiile
anterioare. Cu ºase luni înainte, am afiºat

tematicile la cele douã discipline ºi, pentru a
uºura procesul de învãþare, am pregãtit câteva
seturi cu întreaga bibliografie obligatorie
xeroxatã, seturi depuse la biblioteca
facultãþii. Cel care se pregãtea putea consulta
direct bibliografia, structuratã pe teme, într-un
mod mult mai operativ decât extragerea
informaþiilor din numeroase lucrãri. În plus,
cadrele didactice care susþineau specializãrile
respective au pus la dispoziþia studenþilor un
numãr important de ore de consultaþii.
În al doilea rând, tot la biblioteca facultãþii
a fost pregãtit un dosar cu structura unei lucrãri
de diplomã, ºtiut fiind cã pentru specialitatea
noastrã sunt necesare atât o primã parte
teoreticã, cât ºi o a doua parte practicã,
prezentarea unei cercetãri aplicative, cu toate
rigorile ºtiinþifice cerute de o asemenea
activitate. Totodatã, toþi colegii care
coordonau lucrãri de licenþã au intensificat
întâlnirile de îndrumare ºi consiliere, astfel ca
studenþii sã-ºi poatã încheia  ceea ce în mare
parte s-a ºi reuºit.
ªi, nu în ultimul rând, încã din luna aprilie
am organizat pentru anul terminal ºi o sesiune
în care puteau încerca sã-ºi lichideze ultimele
restanþe, înaintea examenelor finale.
 Trebuie sã recunosc cã am primit
felicitãri, atât de la colegii din facultate, cât
ºi de la colegii invitaþi sã participe din partea
Universitãþii din Bucureºti, pentru modul în
care s-au desfãºurat activitãþile, de pregãtire
a absolvenþilor, de organizare în general.
Pornind de la un rezultat pozitiv, putem
desigur sã ne gândim ºi la mai bine pentru
sesiunea urmãtoare. De exemplu, avem un
benefic rãgaz pentru a organiza câteva
întâlniri  runde de consultaþii - pentru
absolvenþi. De asemenea, vom putea conduce
mai bine elaborarea lucrãrilor de licenþã
pentru a putea fi definitivate chiar la finele
primului semestru, perioada rãmasã putând
fi folositã deplin pentru pregãtirea
examenului scris. Chiar structura tematica
examenului pentru urmãtoarea sesiune o vom
concepe mai atent, cu un accent mai mare
pe cunoºtinþele aplicative. Am pregãtit deja
la bibliotecã liste de tematici de lucrãri de
licenþã propuse de cadrele noastre didactice
pentru studenþii din anul ºi pentru studenþii
din anul III, pe care îi încurajãm sã înceapã
de acum pregãtirea cercetãrii.
În fond, un examen de licenþã poate fi
privit ºi ca un reper pentru calitatea activitãþii
didactice ºi formative ºi a motivaþiei
studenþilor pentru pregãtirea în profesie ºi
concurenþa din piaþa muncii. Cred în
continuare cã profesorii ºi studenþii unei
facultãþi nu se aflã nici un moment pe poziþii
adverse, ºi unii ºi ceilalþi formând o echipã.
Iar licenþa poate reprezenta certitudinea cã
aceastã echipã funcþioneazã bine.

Promoþie integral licenþiatã
Prof. univ. dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã

 Examenul de licenþã din sesiunea
iunie 2003 are o semnificaþie cu atât mai
mare cu cât, a fost primul an în care
examenul de licenþã s-a desfãºurat în
facultate.
Elementele specifice examenului de
licenþã de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã sunt constituite atât de proba
scrisã din domeniul Patologiei
veterinare, probã care
implicã
cunoaºterea noþiunilor de patologie
veterinarã de la disciplinele preclinice
fundamentale: disciplina de Farmacologie,
disciplina de Morfopatologie ºi disciplina
de Microbiologie  Imunologie 
Imunopatologie, cât ºi de examenul
practic, care verificã cunoºtinþele
dobândite la disciplinele clinice, respectiv,
pentru patologia animalelor mari (speciile
cabaline, bovine, ovine, suine), precum ºi
de patologie a animalelor de companie.
Aceastã probã, care are o pondere
însemnatã în aprecierea pregãtirii
profesionale, s-a desfãºurat atât în cadrul
secþiei de animale mari de la Ferma
agrozootehnicã Pantelimon, cât ºi în
cabinetele medical-veterinare ale Clinicii
Facultãþii de Medicinã Veterinarã din
Universitatea Spiru Haret, dovedind astfel
cã absolvenþii facultãþii noastre pot face faþã
provocãrilor asistenþei medical-veterinare
din unitãþi specializate de producþie, precum
ºi în cabinetele de asistenþã pentru animalele
de companie, îndeplinind astfel una din
cerinþele profesiei medical-veterinare din
anul 2007, anul integrãrii în Uniunea
Europeanã a României.
 Lucrarea de diplomã, în cazul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
reprezintã contribuþia personalã a fiecãrui
absolvent la dezvoltarea unei teme de
cercetare, care face parte din programul de
cercetare al facultãþii, urmãrind atât
aspectele cercetãrii fundamentale, cât ºi pe
cele aplicative. Subiectele lucrãrilor de
licenþã sunt aprobate de cãtre Consiliul
profesoral al facultãþii. Pe parcursul anilor
universitari, studenþii prezintã rezultatele
parþiale ale cercetãrilor întreprinse sub
formã de referate, care sunt susþinute în
seminarii, precum ºi în Sesiunea ºtiinþificã
anualã a cadrelor didactice ºi studenþilor.
Un alt element important al pregãtirii
examenului de licenþã a fost marcat de
întocmirea ºi afiºarea din timp a tematicii
examenului de licenþã, precum ºi a
bibliografiei. De asemenea Regulamentul
de susþinere a examenului de licenþã, ca ºi
tematicile disciplinelor au fost dezbãtute
cu studenþii anului VI cu 60 de zile înainte

de examen, iar cadrele didactice au rãspuns
întrebãrilor adresate de studenþi.
 Având în vedere cã lucrãrile de
diplomã au o pondere importantã în
aprecierea finalã a rezultatelor examenului
de licenþã, conducerea facultãþii, prin
secretarul ºtiinþific ºi responsabilul de an,
a analizat concret cu fiecare student din
anul V ºi VI stadiul realizãrii lucrãrii de
licenþã. Concluziile acestor analize au fost
prezentate în ºedinþe ale Consiliului
profesoral al facultãþii, accentul fiind pus
pe conþinutul ºi modul de prezentare a
capitolului ce vizeazã cercetãrile proprii.
Astfel, a putut fi stabilitã iconografia ce
trebuie prezentatã prin mijloace video sau
retroproiecþie, încât prezentarea sã fie cât
mai sinteticã ºi sugestivã.
 Evaluarea rezultatelor obþinute de
absolvenþii promoþiei 2003 la sesiunea de
examene din luna iunie demonstreazã cã:
la examenul de licenþã s-au prezentat 28
de absolvenþi, au promovat examenul toþi
28 (100%). Trebuie menþionat cã ºi în
condiþiile în care în anii anteriori
absolvenþii facultãþii noastre au susþinut
examenul de licenþã împreunã cu colegii
de la Facultatea de Medicinã Veterinarã a
Universitãþii de ªtiinþe Agronomice ºi
Medicinã Veterinarã din Bucureºti, aceºtia
au promovat examenul de diplomã tot în
proporþie de 100%, astfel cã toþi cei 175
de absolvenþi ai facultãþii din promoþiile
1996-2002, sunt medici veterinari
licenþiaþi.
Un numãr de 17 absolvenþi au obþinut
medii peste 9, de exemplu, Maria
Magdalena Alexandra Stãnescu  media
9,67, Carmina Drãgoi-Giurgiu  9,55,
Ionuþ Morcov Mãcãrescu 9,46, Monica
Ileana Zaharescu, 9,46, fiind felicitaþi de
comisie. Media generalã a examenului
de licenþã obþinutã de absolvenþii
promoþiei 2003 este de 8,93. Apreciem
însã cã cel mai important rezultat al
examenului de licenþã constã în faptul cã
peste 82% dintre absolvenþi sunt
încadraþi în locuri de muncã din unitãþi
cu profil medical-veterinar de asistenþã
sau în unitãþi de controlul produselor de
origine animalã, unii pregãtindu-se sã
susþinã examenul de admitere la
masterat, doctorat sau ºcoala de înalte
studii postuniversitare.
Este, trebuie sã recunoaºtem, o situaþie
fericitã, care ne onoreazã ºi care consolideazã,
dacã vreþi, prestigiul câºtigat an de an cu
eforturi concertate  profesor, student.

A consemnat Adela DEAC

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

CURSURILE AU ÎNCEPUT LA 15 SEPTEMBRIE
Prof. univ. dr. Septimiu Florian TODEA
Decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
Într-o ambianþã specificã unui asemenea
eveniment cu o încãrcãturã emoþionalã
aparte, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret a început cursurile
ºi în noul an universitar 2003-2004, cu douã
sãptãmâni mai devreme. Am anticipat, în
acest fel, deschiderea oficialã a noului an de
învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret
dintr-o raþiune bine motivatã, ºi anume,
pentru a asigura condiþiile optime de
desfãºurare a procesului didactic la acele
discipline din planul de învãþãmânt care se
desfãºoarã în aer liber, cum sunt atletismul,
sporturile nautice ºi jocurile sportive
(baschet, fotbal, handbal, tenis de câmp ºi
volei). Se oferã astfel posibilitatea realizãrii
orelor, în principal în aer liber, profitând de
timpul favorabil, ca apoi sã se organizeze în
perioade compacte stagiile de practicã în
ºcoli, unitãþi sportive pentru studenþii de la
specializarea educaþie fizicã ºi sport ºi a
stagiilor clinice ºi în instituþii speciale pentru
cei de la kinetoterapie ºi cursurile de schi,
de învãþare ºi practicare a sporturilor nautice,
asigurându-se astfel perioadele necesare

Succese
ºi, fireºte,
aplauze la
Facultatea de
Teatru
Puþin înainte de închiderea ediþiei, am
primit de la conf. univ. dr. Lucia
MUREªAN, decanul facultãþii, ºtiri
îmbucurãtoare:
În vara aceasta, dupã ce au luat licenþa
cu note de 10 ºi 9 la Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã, doi dintre absolvenþii
noºtri care au luat nota 10 au fost invitaþi
la masterat la U.N.A.T.C.
Marian Rãducu a fost printre cei 10
nominalizaþi la Gala HOP a Tânãrului
Actor 2003 ºi a prezentat un recital
individual remarcabil.
Absolvenþii noºtri sunt invitaþi la a
XVIII-a ediþie a Festivalului de Teatru de
la Piatra-Neamþ cu spectacolul Doi pe un
balansoar de William Gibson, realizat la
clasa prof. Margareta Pogonat. Festivalul
va avea loc între 24-31 octombrie la Teatrul
Tineretului din Piatra-Neamþ.
Pentru noi, profesorii, cea mai mare
bucurie este sã vedem cã studenþii noºtri
obþin aprecierea specialiºtilor ºi a
publicului.
În vara aceasta am avut tineri foarte
buni înscriºi la concursul de admitere.
Suntem convinºi cã vor deveni performanþi
în cei patru ani de studiu.

pentru pregãtirea ºi desfãºurarea examenelor,
inclusiv a vacanþelor studenþilor.
Pentru cei peste 800 de studenþi înscriºi la
cursurile facultãþii, la specializãrile Educaþie
fizicã ºi sport ºi Kinetoterapie ºi pentru cele
50 de cadre didactice, noul an universitar a
debutat sub auspiciile satisfacþiei lucrului
împlinit. Astfel, Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, care intrã
cel de-al 12 an de existenþã, a parcurs un drum
ascendent în aceastã relativ scurtã perioadã,
dar care a însemnat, în primul rând, exigenþã
ºi responsabilitate, în desfãºurarea unui
învãþãmânt modern, de calitate, performant.
Pe traiectoria dezvoltãrii continue,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
dispune, în prezent, de toate condiþiile pentru
un proces modern instructiv-educativ,
devenind astãzi, una dintre cele mai
reprezentative unitãþi academice specifice
domeniului culturii fizice din þara noastrã.
Continua dezvoltare a facultãþii, prestigiul
de care se bucurã în lumea sportului, într-un
cuvânt, realitãþile din facultatea noastrã explicã
creºterea ritmicã a fluxului de studenþi. Cu
fiecare an universitar, numãrul acestora a

crescut, iar în prezent cursurile sunt urmate
de peste 800 de studenþi, foarte mulþi, cca. 1/
3 dintre aceºtia fiind sportivi de performanþã
ai þãrii noastre, componenþi ai loturilor
reprezentative ale României la: atletism,
fotbal, handbal, tenis de câmp, polo, lupte, arte
marþiale, judo, rugbi, box, nataþie, ciclism,
volei, tenis de masã ºi tir. De altfel, cursurile
anului I, în acest an universitar, sunt urmate
de peste 100 de noi sportivi de performanþã,
dintre care aproape 40 sunt componenþi ai
loturilor naþionale ale României.
Rezultatele obþinute de cãtre absolvenþii
facultãþii noastre, ºi în primul rând, faptul
cã au promovat cu succes examenul de
licenþã, pânã în prezent, ºapte promoþii
(douã sesiuni organizate de facultatea
noastrã), fiind promovat în proporþie de
aproape 90%, confirmã buna pregãtire
profesionalã a studenþilor, asiguratã de
cadrele didactice ale facultãþii.
Cadrele didactice ale facultãþii sunt
recomandate de activitatea profesionalã
didacticã, ºtiinþificã ºi sportivã. În prezent,
corpul profesoral al facultãþii se situeazã
în elita specialiºtilor români.
Activitatea de cercetare ºtiinþificã
reprezintã un obiectiv major al preocupãrii
tuturor cadrelor didactice ale facultãþii,

fiind o componentã a misiunii instituþiei
noastre de ridicare a calitãþii pregãtirii.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
beneficiazã de un sediu propriu, care
cuprinde 18 cabinete ºi laboratoare special
amenajate ºi dotate (ca cele de anatomie
funcþionalã ºi biomecanicã, fiziologia
efortului fizic, biochimia efortului, cabinetele
de aplicaþii în kinetoterapie, masaj,
management în sport, informaticã, istoria
educaþiei fizice, sportului ºi olimpismului sau
cabinetele teoretico-metodice pe discipline
sportive). De asemenea, în curând, pentru
specializarea kinetoterapie se vor amenaja
noi cabinete ºi laboratoare. La acestea se
adaugã ºi modernul Complex sportiv
studenþesc al Universitãþii Spiru Haret.
Spaþiile ºi dotãrile, baza materialã
didacticã ºi administrativã de care dispune
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ne
situeazã în fruntea ierarhiei facultãþilor de
profil din þara noastrã
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport are
o prezenþã convingãtoare ºi, mai ales, un
viitor care o va plasa în elita învãþãmântului
de profil din þara noastrã, pregãtind specialiºti
cu competenþã profesionalã, sportivã,
ºtiinþificã, pedagogicã, organizatoricãmanagerialã, din perspectiva exigenþelor
sociale ºi culturale ale societãþii româneºti.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CENTRUL DE LIMBI STRÃINE

ORGANIZEAZÃ:

 în parteneriat cu Uniunea Eleno-Americanã  Institutul de Anglisticã al
Universitãþii Michigan (SUA), cursuri de englezã americanã, la nivel mediu
ºi avansat, finalizate cu Certificatul de Competenþã Lingvisticã (ECE) sau
cu Certificatul de Excelenþã (ECCPE) la Bucureºti ºi Constanþa;
 în colaborare cu British Council, cursuri de englezã, la nivel mediu ºi
avansat, finalizate cu Certificate Cambridge la Bucureºti;
 cursuri pentru toate nivelurile la limbile: englezã, francezã, italianã,
germanã, spaniolã, arabã, japonezã, finalizate cu certificate de competenþã
lingvisticã la Bucureºti;
 cursuri pentru domenii speciale: englezã ºi francezã pentru afaceri, englezã
medicalã la Bucureºti.

Cursurile se vor desfãºura, începând cu luna octombrie 2003, în centrele de pregãtire
mai sus menþionate.
Înscrieri ºi informaþii:
Centrul din Bucureºti  Universitatea Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3,
telefon 314.39.03, luni-vineri, orele 8,00-16,00, e-mail: c l s @ s p i r u h a r e t . r o ,
www.spiruharet.ro
Centrul din Constanþa  Universitatea Spiru Haret, str. Unirii nr. 32-34, telefon
(0241)54.50.15, luni-vineri, orele 8,00-16,00, e-mail: ushdcta@spiruharet.ro,
www.spiruharet.ro

La început de an universitar
(Continuare din pag. 1)
Propensiunea pentru pregãtirea
modernã, de calitate, deschiderea
democraticã ºi alinierea la standardele
europene în materie, inclusiv pe calea
unei colaborãri sistematice cu mari
universitãþi occidentale, adoptarea
tehnologiilor informaþionale de ultimã
generaþie ºi cultivarea studenþilor ca
subiecþi, coautori ai procesului de
formare, toate acestea se concretizeazã
în faptul cã noile promoþii de tineri tind,
în proporþii necunoscute anterior, sã-ºi
încheie pregãtirea prin absolvirea unei
facultãþi, ceea ce explicã, implicit,
creºterea numãrului de studenþi ai
României de la 152.962 în anul
universitar 1988-1989, la un total de
circa 500.000 astãzi. Un asemenea spor
numeric de studenþi nu poate constitui
un handicap pentru þarã, oricât de
limitatã ar fi deocamdatã piaþa muncii
din România în ceea ce priveºte
receptarea specialiºtilor cu studii
superioare. Greutãþile survin îndeosebi
pentru acele instituþii de învãþãmânt
superior care, subordonate modestelor

resurse bugetare sau obþinerii profitului
financiar cu orice preþ, sunt reticente
sau chiar incapabile în a face investiþii
de anvergurã, care sã le asigure
studenþilor condiþii optime de pregãtire.
Universitatea Spiru Haret
funcþioneazã în cadrul Fundaþiei
România de Mâine ºi ambele au luat
fiinþã la 19 ianuarie 1991, ca instituþii
social-umaniste de învãþãmânt, ºtiinþã
ºi culturã, cu caracter nonprofit,
nonguvernamental ºi fãrã scopuri
politice. Ea este astãzi cea mai mare
instituþie particularã de învãþãmânt
superior din România, graþie tocmai
eforturilor sale financiare considerabile
pentru dezvoltarea ºi modernizarea
bazei materiale.
Aceastã considerabilã dezvoltare ºi
modernizare a bazei materiale a
Universitãþii Spiru Haret a fãcut ca
procesul de pregãtire a studenþilor sã
se desfãºoare la parametri superiori de
calitate. O atenþie aparte a fost acordatã
selecþionãrii ºi promovãrii unui
personal didactic de valoare, care sã
aibã norma de bazã în Universitate, sã
asigure calitatea ºi performanþa
procesului de învãþãmânt. Alãturi de

cadre didactice cu experienþã recunoscutã,
au susþinut concurs pentru ocuparea
posturilor didactice vacante numeroºi
tineri, bine pregãtiþi, talentaþi, cu certe
perspective de afirmare ºi promovare.
În acest fel, au fost create premisele
pentru realizarea schimbului de
generaþii în cele mai bune condiþii,
asigurându-se, astfel, o continuitate
beneficã. Aici îºi desfãºoarã activitatea
cadre didactice universitare de
prestigiu, între care mai mulþi membri
ai Academiei Române, iar calitatea
pregãtirii studenþilor se oglindeºte ºi în
faptul cã, an de an, creºte numãrul
tinerilor cu medii anuale între 9 ºi 10,
care beneficiazã de burse de merit din
fondurile proprii ale Fundaþiei
România de Mâine sau de burse pentru
stagii de pregãtire practicã în þãri
ale Europei Occidentale, burse finanþate de Universitate ºi de programe ale
Uniunii Europene.
Pe baza acestor realizãri remarcabile,
Universitatea Spiru Haret a fost
acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie
2002 ca instituþie de învãþãmânt
superior, persoanã juridicã de drept
privat ºi de utilitate publicã, parte a

sistemului naþional de învãþãmânt.
Începând cu anul precedent de
învãþãmânt, Universitatea Spiru Haret
organizeazã examenul de licenþã în
propriile facultãþi acreditate, iar o datã
cu noul an 2003-2004, aici se desfãºoarã
ºi cursuri postuniversitare. Întreg acest
proces se caracterizeazã prin modernitate, dinamism, creativitate.
Sub aceste frumoase auspicii
se deschide anul de învãþãmânt
2003-2004, ca o etapã superioarã, de
certã maturitate a întregii activitãþi
din Universitatea Spiru Haret. O
universitate ale cãrei relaþii de
colaborare se extind continuu, inclusiv
pe plan internaþional.
Revista Opinia naþionalã este
pregãtitã sã reflecte în paginile sale
întreg acest proces de dezvoltare a
Universitãþii Spiru Haret, sã vinã în
sprijinul relaþiilor fructuoase de colaborare dintre profesorii ºi studenþii sãi,
care-ºi desfãºoarã activitatea în
facultãþile din Bucureºti ºi din alte
oraºe din þarã. Ea îºi asumã aceleaºi
obiective ale activitãþii de calitate de
care este însufleþitã întreaga Universitate
Spiru Haret.

29 septembrie 2003

OPINIA NAÞIONALÃ 367

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor
pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret

În anul 2003, în Editura Fundaþiei România de Mâine au apãrut 93 de titluri,
în aproape 82.000 de exemplare. Acestea cuprind cursuri, materiale didactice
ajutãtoare (caiete de seminar, teste grilã, culegeri de probleme), oferite
studenþilor cu o reducere de 30%. De asemenea, sunt editate Analele facultãþilor,
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care includ comunicãri ºtiinþifice, cronica activitãþii de cercetare, recenzii.
Cadrele didactice au alcãtuit ºi 30 de volume de sinteze pentru disciplinele
din planul de învãþãmânt, grupate pe anii de studii  I ºi II, distribuite gratuit
studenþilor de la Învãþãmântul la distanþã.

Grigore Florescu
Drept comercial român I

Mihaela Minulescu
Teorie ºi practicã
în psihodiagnozã

Mihai Constantinescu,
ªerban Nicolae, Marius Amzulescu
Parlamente europene

Mihaela Chapelan (coordonator),
Iuliana Paºtin
Fen ê tres sur la France

Eduard Ionescu
Pieþe de capital ºi titluri de
valoare

Realitãþile noi din þara noastrã, generate
de formarea ºi afirmarea tot mai pregnantã
a economiei de piaþã, întemeiatã pe
proprietatea privatã ºi reguli caracteristice
de funcþionare, au readus în actualitate
disciplina dreptului comercial, ca ramurã
distinctã a dreptului privat. Dreptul
comercial a fost introdus ºi în planurile de
învãþãmânt ale facultãþilor de drept ca
disciplinã obligatorie de studiu, menitã sã
asigure viitorilor juriºti cunoºtinþele de bazã
necesare în acest domeniu.
În acest context a fost elaboratã ºi
lucrarea de faþã, conceputã ca o sintezã a
vastei problematici a dreptului comercial.
Primul capitol se deschide cu
prezentarea unor noþiuni introductive ºi
continuã cu definiþia ºi obiectul dreptului
comercial, istoricul ºi izvoarele dreptului
comercial, faptele ºi actele de comerþ,
comercianþii, fondul de comerþ.
Al doilea capitol, care ocupã cea mai
mare parte a lucrãrii, are ca temã Societãþile
comerciale. Menþionând cã au apãrut la
începutul secolului XIX, autorul subliniazã
cã acestea sunt considerate instrumente de
progres ale umanitãþii. Dupã câteva
consideraþii generale, demersul autorului
continuã cu relevarea unor aspecte cu
caracter practic, referitoare la societãþile
comerciale, forma de organizare a activitãþii
lor în afara sediului principal, modul de
constituire, detalii privind actul constitutiv,
neregularitãþi privind constituirea, detalii
referitoare la modificarea, dizolvarea ºi
lichidarea societãþii comerciale.
În încheierea acestui capitol sunt tratate
societãþile comerciale cu regim special:
societãþi bancare, societãþi de asigurare,
societãþi de servicii de intermediere
financiarã, societãþi deþinute public.
Lucrarea conþine ºi o bibliografie
selectivã.

Lucrarea abordeazã, în 14
capitole, problemele esenþiale
legate de psihodiagnozã, de la
locul ºi rolul acesteia în cadrul
ºtiinþei ºi practicii psihologice, la
codul deontologic al practicãrii
psihodiagnozei,
pânã
la
mãsurãtori ºi testãri psihologice.
Un loc important se acordã
testului psihologic ca mijloc
principal în evaluarea psihologicã
 construirea ºi experimentarea
testelor, etalonarea ºi reetalonarea
testelor, aplicarea ºi interpretarea
rezultatelor
De asemenea, aprofundat ºi
sistematic sunt tratate problemele
legate de testarea intelectului 
principii de interpretare, probe de
capacitãþi cognitive, precum ºi de
testele de atenþie, memorie ºi
creativitate. Totodatã, autoarea
expune o serie de considerente
principiale privind interviul ca
metodã calitativã de evaluare
psihologicã. Un capitol special
este consacrat psihodiagnozei la
vârstele mici ºi foarte mici.
Cartea
se
adreseazã
studenþilor de la facultãþile de
psihologie, specialiºtilor în
domeniu, dar ºi tuturor celor
interesaþi în problematica
abordatã.

Autorii pornesc de la faptul cã, în studiul
relaþiilor internaþionale contemporane, în
general, ºi al celor europene, în special,
cercetarea cooperãrii interparlamentare
prezintã un interes deosebit, determinat, în
primul rând, de importanþa pe care factorii
de decizie o acordã acestui tip de instituþie
internaþionalã.
Pentru a înþelege complexitatea
fenomenului, este necesar sã se înceapã
cu acele structuri la care România
participã, fie ca membru cu drepturi
depline  Consiliul Europei, OSCE,
Cooperarea Economicã la Marea Neagrã
, fie ca membru cu statut special, în
perspectiva aderãrii  NATO, Uniunea
Europeanã. Structurile parlamentare ale
acestor organizaþii acoperã o largã paletã
de domenii specializate, implicã un numãr
impresionant de funcþionari ºi cunosc o
deosebitã dinamicã.
Lucrarea Parlamente europene este
consacratã cunoaºterii aprofundate a
acestor structuri, a principiilor ºi
mecanismelor lor de fucþionare, a
atribuþiilor ºi procedurilor utilizate.
Cartea cuprinde, în acelaºi timp, un
numãr de 5 Anexe, vizând Regulile de
procedurã ale Adunãrii Parlamentare
a OSCE, NATO  Adunarea
Parlamentarã, Adunãrii Parlamentare
a Cooperãrii Economice la Marea
Neagrã, Parlamentului European.
Bibliografia selectivã completeazã
conþinutul lucrãrii.
Cursul universitar se adreseazã
studenþilor facultãþilor de relaþii
internaþionale, ºtiinþe politice, specialiºtilor
în domeniul relaþiilor internaþionale, dar ºi
altor categorii de cititori dornici sã cunoascã
mai bine unele structuri importante ale
reaþiilor internaþionale contemporane.

Lucrarea se adreseazã celor
care studiazã, în facultãþi, limba
francezã (nivel avansat) ºi îºi
propune douã mari obiective
pedagogice: sã îmbogãþeascã, în
continuare, cunoºtinþele lor în ce
priveºte limba francezã, dar,
totodatã, sã contribuie la
cunoaºterea ºi înþelegerea mai
bunã a Franþei ºi a francezilor.
Structura cãrþii cuprinde 8
unitãþi tematice, ale cãror titluri
ilustreazã anumite aspecte ale
civilizaþiei ºi mentalitãþilor
franceze: Ce este un francez?
Familia ºi tinerii; Limba francezã
 francofonie; Parisul cafenelelor
literare; ªcoala ºi munca;
Cinematograful francez; Oraºul.
Fiecare unitate este compusã
din mai multe texte, primul
reprezentând o prezentare
sinteticã a opiniei autoarelor
asupra aspectului de civilizaþie
abordat, în timp ce altele sunt
extrase din presã sau reprezintã
fragmente din operele literare ale
unor autori francezi. Textele sunt
urmate de explicaþii lexicale ºi de
o serie de întrebãri cu rolul de a
verifica cunoaºterea problemelor
prezentate.
În acelaºi timp, fiecare unitate
cuprinde o serie de exerciþii
lexicale ºi gramaticale, menite sã
consolideze cunoºtinþele teoretice
de sintaxã francezã.

Cursul universitar se adreseazã
studenþilor economiºti, precum ºi
tuturor celorlalte categorii socioprofesionale interesate de
fenomenul bursier, de lumea
fascinantã a bursei. Lucrarea
urmãreºte familiarizarea cititorilor
cu conceptele, fenomenele,
procesele legate de pieþele de
capital, de riscul permanent
prezent pe aceste pieþe.
Nu este prea departe timpul
când  aºa cum subliniazã autorul
 finanþarea bursierã a economiei
va prelua din funcþiile actuale ale
bãncilor comerciale. Deºi Bursa de
Valori Bucureºti a fost relativ
înfiinþatã, ea ºi-a demonstrat
viabilitatea, inclusiv prin semnarea
de acorduri de participare la
internaþionalizarea burselor.
Cartea este structuratã în
urmãtoarele capitole: Conþinutul ºi
rolul pieþelor de capital; Informaþia
contabilã ºi pieþele de capital;
Valori mobiliare; Bursa de valori;
Echilibrul pieþei de acþiuni;
Sistemul de negociere al Bursei de
Valori Bucureºti; Decizia de a
deveni societate deschisã;
Tranzacþii bursiere; Indicii
bursieri; Analiza bursierã; Piaþa
extrabur-sierã; Burse de valori
reprezentative.
În carte, în cadrul fiecãrui
capitol, sunt întrebãri recapitulative, teste-grilã ºi, acolo unde este
cazul, probleme rezolvate, precum
ºi o bibliografie.

Cursuri - sintezã

Emil Creangã
Arhitecturã ºi comunicare

Lucrarea se constituie într-o
încercare de clarificare a aspectelor
conceptuale ale problematicii
arhitecturii contemporane în
contextul dinamicii fãrã precedent
a diverselor forme de comunicare,
valorificându-se în acest scop
experienþe anterioare legate de
practica arhitecturalã.
Cartea este structuratã în 7
capitole: Introducere; Teoria
comunicãrii  disciplinã de sintezã;
Arhitecturã  istorie ºi comunicare;
Valoare ºi comunicare; Spaþiul
arhitectural  Spaþiul informaþional; Dilemele arhitecturii
contemporane

dilemele
comunicãrii; Tehnologie 
Informaþie  Semnificaþie.
Bibliografia, cuprinzând lucrãri
de referinþã în domeniu, româneºti
ºi strãine, precum ºi ilustraþia
deosebit de bogatã care însoþeºte
abordãrile teoretice (circa 150 de
planºe fotografice, schiþe etc.)
sporesc valoarea indiscutabilã a
cãrþii. Lucrarea se adreseazã
studenþilor arhitecþi, arhitecþilor ºi
tuturor celor interesaþi, oferind
repere conceptuale care faciliteazã
înþelegerea ºi aprofundarea relaþiei
dintre arhitecturã ºi comunicare
în condiþiile complexe lumii
contemporane.

pentru Învãþãmântul la distanþã, anii I ºi II de studii, realizate în editura ºi tipografia proprii,
acordate gratuit studenþilor de la aceastã formã de învãþãmânt
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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

La Televiziunea România de Mâine, miercuri, 1 octombrie, orele 10,
deschiderea anului de învãþãmânt 2003-2004 la Universitatea Spiru Haret.
Festivitatea inauguralã va fi transmisã, în direct, din Amfiteatrul Studio,
situat în edificiul din ªoseaua Berceni nr.24.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
29 septembrie 2003
6:00
10:00
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

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

Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã) Realizator: Mugur Popovici
Week  end magazin (r)
Protecþia consumatorului (film documentar)
Studio muzical Laureaþi ai concursului Pro Piano
România. Realizator: Mihai Darie
Cãlãtorii în imaginar: Înainte de vernisaj (film documentar)
O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
Un dar pentru noi înºine (film documentar)
Not yet but soon Emisiune de Doru Enache
Întâlnire cu folclorul. Cântã Dorica Raþiu ºi Constantin
Pârvu. Emisiune de Theodora Popescu
Universul cunoaºterii Autocontrol. Cum ajungem la
starea Alfa? Invitat: sociologul Teodor Vasile  doctor în
ªtiinþele Medicinii Alternative, Calcutta, India, doctorand
în ªtiinþe Economice. Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
Preluare Deutsche Welle
Actualitãþi
Curier juridic: Recuzarea judecãtorilor în materie civilã
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Croaþia magicã (film documentar)
Caleidoscop Selecþiuni din piese muzicale: Luminiþa
Anghel, Jazz Quartett, Cornelia Marinescu (harpã)
 Salonul Caricaturiºtilor  Romulus Vulpescu despre
traduceri, Tatiana Maghiar, Claudia Torop, Damian Luca
Realizator: Ion Bucheru (r)
Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur Popovici
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
Premiile reginei (film documentar)
O zi în 30 de minute
Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan (r)
Cartul de noapte

MARÞI
30 septembrie 2003
6:00
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
19:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
00:30

Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã) Realizator: Mugur Popovici
Film artistic. O istorie adevãratã (Franþa) (r)
Planeta Pãmânt. Versailles (film documentar)
Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ (r)
Studio muzical. Soliºti: Gherghina Stancu, Nicolea M.
Gruia, Maria Ghinea, Gelu Voicu  caval ºi fluier, Aneta Stan,
Traian Jurchela. Emisiune de Theodora Popescu
Cãlãtorii în imaginar: Arte marþiale chineze
(film documentar)
Muzicã de café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
Iva Diva  pionierii filmului românesc (film documentar)
Repere româneºti. S.C. Electrica Dobrogea.
Emisiune de Silvia Frimu (r)
Videoteca tvRM. Drag mi-e cântecul ºi jocul. Ansamblul
Ciocârlia al Ministerului de Interne
Realizator: Dumitru Cucu
Preluare Deutsche Welle
Actualitãþi
Curier juridic: Recuzarea judecãtorilor în materie penalã
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Ultimii pãpuºari (film documentar)
Autoritatea publicã în direct cu telespectatorii. Probleme
din sectoarele 2 ºi 4. Emisiune de George Nicolau
Fairplay Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã
de Cãtãlina Enache
Apulia Imperiale (film documentar)
O zi în 30 de minute
Ora melomanului Farmecul operetei  tineri soliºti
 Formaþia Concertino a Teatrului Naþional de
Operetã Ion Dacian. Realizator: Dumitru Cucu
Cartul de noapte

MIERCURI
1 octombrie 2003
6:00 Matinal: Universitatea Spiru Haret, Start 2003.
Realizator: Mugur Popovici
9:30 GAUDEAMUS IGITUR
SPECTACOL FESTIV REALIZAT DE STUDENÞI ªI
CADRE DIDACTICE DE LA UNIVERSITATEA SPIRU
HARET  TRANSMISIUNE DIRECTÃ
10:00 CEREMONIA DE DESCHIDERE A ANULUI
UNIVERSITAR 2003 2004  TRANSMISIUNE
DIRECTÃ
11:30 Studenþi în concert  Facultatea de Muzicã
12:00 Teatru studenþesc  Universitatea Spiru Haret
13:00 Concert cameral Credo
14:00 Festivaluri tradiþionale chineze (film documentar)
14:40 Sunetul muzicii: La valse  M. Ravel, transcripþie
pentru pian la 4 mâini. Interpreteazã: Giusepe Fricelli
ºi Giovanni Carmassi (Italia). Emisiune de Mihai Darie
15:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 CEREMONIA DE DESCHIDERE A ANULUI
UNIVERSITAR 2003 2004 (r)
18:05 Curier juridic. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Lumea de mâine. Nanotehnologiile. Invitat: academician
Dan Dascalu. Emisiune în direct, realizatã
de Alexandru Mironov
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte: Uvertura Nunta lui Figaro - W.A.
Mozart cu orchestra Fortis. Dirijor Ovidiu Drãpan.
Simfonia Italiana cu Orchestra Inginerilor, dirijor Andrei
Iliescu. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume.
Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã
de Cãtãlina Enache
22:30 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Regenerarea urbanã (film documentar)
23:30 24 de ore
00:00 Program muzical nocturn

JOI
2 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (1).
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:30 Teoria literaturii (1). Literatura, arta cuvântului. Autor:
lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:00 Etnografie ºi folclor (1). Noþiuni introductive. Autor:
prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
11:30 Limba latinã (1). Introducere în studiul limbii latine.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
12:00 Limba românã. Ierarhizarea vocabularului. Autor:
prof.univ.dr. Ion Toma
12:40 Lingvisticã generalã (1). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihail Zamfira
13:00 Lingvisticã generalã (2). Autor: prof.univ.dr. Mihail Zamfira
13:40 Literatura românã (1/1). Cultura europeanã în context
european Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Literatura românã (1/1). Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
14:55 Cultura ºi civilizaþia hispanicã (1). Autor: prof.univ.dr.
Elena Bãlan
15:15 Limba spaniolã  curs practic. Sintaxa limbii spaniole.
Autor: asistent univ. Ileana Scipione
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Întâlnire cu folclorul. Ansamblul Dumbrava din
Dumbrãveni  Suceava. Emisiune de Theodora Popescu
17:00 Academica. Sãrãcia pânã când?
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã (r)
18:05 Curier juridic: Succesiunea. Realizator: prof.univ.dr
Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Un Pontificat al iubirii. Realizator: Sorin Bejan

19:10
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
02:00
05:00

Film artistic Interviuri pe probleme personale (Rusia)
Academica: România ºi dezvoltarea durabilã.
Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan (r)
24 de ore
Cursuri universitare: Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã (r)
Muzicã
Cursuri universitare: Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine (r)

VINERI
3 octombrie 2003
6:00
9:50
10:00
10:35
11:05
11:30
12:10
12:45
13:24
14:00
14:05
14:50
15.25
16:00
17:00
18:05
18:10
18:30
19:00
19:10
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30

Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
ªtiri tvRM
Cercetãri de marketing (1) Conþinutul cercetãrilor de
marketing. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
Introducere în marketing (1) Conþinutul ºi funcþiile
marketingului. Autor: asistent univ.dr. Ioana Andriesei
Introducere în ºtiinþa politicii (1). Introducere în politica
economicã ºi comerþ exterior. Autor: Mãdãlina Spânu
Culturã ºi civilizaþie europeanã (1). Orientãri
contemporane în istoria culturii ºi civilizaþiei.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
Culturã ºi civilizaþie europeanã (1/2). Autor: prof.univ.dr.
Rãzvan Theodorescu
Introducere în ºtiinþa politicii (1). Autor: prof.univ.dr.
Mihai Ozunu
Introducere în ºtiinþa politicii (1/2). Autor: prof.univ.dr.
Mihai Ozunu
ªtiri tvRM
Istoria contemporanã a românilor (1). Introducere în
studiul istoriei contemporane. Autor: Teodora Stanciu
Psihologia educaþiei (1). Introducere. Autor: Gabriela
Cãtãlina Cristea
Hidrologie (1). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
Reluãri comandate  Întâlnire cu folclorul  Café  concert
Forum IT: Identitatea electronicã. Invitaþi: reprezentanþi
ai BRD, Smart Card Ltd., RNC. Emisiune în direct de
Cãtãlin Grosu
ªtiaþi cã? Din lumea ºtiinþei
Preþ pentru sãnãtatea ta. Cum întâmpinãm anotimpul rece?
Actualitãþi
Un Pontificat al iubirii. Realizator: Sorin Bejan
Dialog juridic Cât de egali suntem în faþa legii? Emisiune
de Corneliu Turianu
Fairplay Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici
Universul cunoaºterii: Biodiversitatea. Invitaþi:
prof.univ.dr. Angheluþã Vãdineanu, Sergiu Mihuþ.
Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlin Grosu
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
Cântecul ºi casa lui. Soliºti: Norica Enache, Ileana
Domuþa Mastan, Nicolae Datcu, Mariana Suciu, ªtefania
Rareº, Lia Bologa. Emisiune de Ionela Prodan (r)
24 de ore

Opinia

naþionalã

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

00:00
02:00
05:00

Cursuri universitare: Facultatea de Marketing ºi
Comerþ Exterior (r)
Muzicã
Cursuri universitare: Facultatea de Istorie (r)

SÂMBÃTÃ
4 octombrie 2003
6:00
9:50
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:05
18:10
18:20
18:30
19:00
19:10
20:00
21:00
22:30
23:00
23:30
00:00

Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
ªtiri tvRM
ªcoala de sâmbãtã. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
Forum IT. Identitatea electronicã. Invitaþi: reprezentanþi
ai BRD, Smart Card Ltd., RNC (r)
Agricultura, încotro? Cultura grâului Emisiune în direct
de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Telenciclopedia valorilor româneºti
Caleidoscop. Selecþiuni din piese muzicale. Emisiune de
Ion Bucheru
Trãieºte  þi arta! Participã: actriþa Dorina Lazãr, director
al Teatrului Odeon. Emisiune de Marina Roman - Boiangiu
ªtiaþi cã? Din lumea ºtiinþei
Preþ pentru sãnãtatea ta Realizator: Cãtãlin Grosu
Muzicã  promo
Actualitãþi
Un Pontificat al iubirii. Realizator: Sorin Bejan
Pirineii de mijloc (film documentar)
Gala muzicii culte. Recital extraordinar de chitarã cu
Carlo Marchione
Film artistic românesc: Noiembrie  ultimul bal
Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
Sãptãmâna externã
Program muzical

DUMINICÃ
5 octombrie 2003
6:00
9:00
9:50
10:00
11:00
12:00
13:00
16:00
17:00
17:05
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
23:30
00:00

Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã) Realizator: Mugur Popovici
Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
ªtiri tvRM
Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
Medicul vã ascultã Spitalul Elias
Realizator: George Nicolau
Agricultura, încotro? Cultura grâului. Emisiune de
prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
Week  end magazin
Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
Actualitãþi
Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
Cafeneaua literarã artisticã. Emisiune de Vlad Leu
Actualitãþi
Oameni care sunt: prof.univ.dr.doc. Ioan Pop De Popa
Realizator: Eugenia Grosu Popescu
Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic. Istorie adevãratã (Franþa)
Sãptãmâna internã
Program muzical

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE.
Instituþie social - umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt
Revista se poate procura prin abonament de la toate oficiile poºtale din
þarã. În Catalogul RODIPET, revista se regãseºte la poziþia 2.256.
Solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei, cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã pe adresa: Opinia naþionalã, Splaiul Independenþei
nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, Cont 2511.1-23.1/rol - B.C.R.  Sucursala Unirea.
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Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
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Universitatea Spiru Haret
acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002

ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat
ºi de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt

Anul de învãþãmânt 2003 - 2004
un nou început
cu multe noutãþi
Amfiteatrul Studio, situat în edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24

Rectoratul Universitãþii
Telefoane: 314.99.31; 314.99.32; 311.29.54; E-mail: info@spiruharet.ro; Internet: www.spiruharet.ro

SPECIALIZÃRILE acreditate ºi autorizate, care funcþioneazã în cadrul Universitãþii Spiru Haret:

În BUCUREªTI:  Drept;  Contabilitate ºi informaticã de gestiune;  Finanþe ºi Bãnci;  O
limbã ºi literaturã strãinã A (englezã, francezã)  O limbã ºi literaturã strãinã B (francezã, englezã,
germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã);  Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã
strãinã (englezã, francezã);  Educaþie fizicã ºi sport;  Kinetoterapie;  Medicinã veterinarã;
 Filosofie  Jurnalism;  Sociologie  Psihologie;  Marketing;  Geografie;  Istorie;  Matematicã
 Informaticã;  Arhitecturã;  Pedagogie muzicalã;  Relaþii internaþionale ºi studii europene;
 Artele spectacolului de teatru.

În BRAªOV:  Management;  Contabilitate ºi informaticã de gestiune;  Administraþie publicã;
 Drept;  Psihologie  Pedagogie;
În CONSTANÞA:  Drept;  Contabilitate ºi informaticã de gestiune;  Finanþe ºi Bãnci;
În CRAIOVA:  Contabilitate ºi informaticã de gestiune;  Finanþe ºi Bãnci;  Drept;
În RÂMNICU-VÂLCEA:  Drept;  Contabilitate ºi informaticã de gestiune;  Finanþe ºi Bãnci;
În CÂMPULUNG-MUSCEL:  Contabilitate ºi informaticã de gestiune;  Finanþe ºi Bãnci;
În BLAJ:  Finanþe ºi Bãnci;  Informaticã.

ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ  ÎNVÃÞÃMÂNTUL VIITORULUI

La Universitatea Spiru Haret, forma de învãþãmânt la distanþã se desfãºoarã în condiþii de calitate similare formei de învãþãmânt de zi, pe
baza aceluiaºi plan de învãþãmânt ºi cu aceleaºi cadre didactice.
Pentru aceastã formã de învãþãmânt, Universitatea Spiru Haret este dotatã la nivelul marilor universitãþi performante din lume, cu
infrastructura ºi tehnologiile cele mai moderne: Televiziunea proprie România de Mâine, Internet, reþea de calculatoare, editurã ºi tipografie
proprii ºi spaþii de învãþãmânt în proprietate, oferind astfel posibilitatea pregãtirii studenþilor la domiciliu ºi în centrele pentru învãþãmânt la
distanþã.
Învãþãmântul la distanþã este organizat la urmãtoarele specializãri acreditate sau autorizate din Bucureºti: Drept; Contabilitate ºi informaticã de
gestiune; O limbã ºi literaturã strãinã A (englezã, francezã)  O limbã ºi literaturã strãinã B (francezã, englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã,
latinã);Sociologie-Psihologie, Filosofie-Jurnalism; Pedagogie muzicalã; Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã strãinã (englezã, francezã);
Marketing; Finanþe ºi bãnci; Geografie; Istorie; Matematicã-Informaticã; Relaþii internaþionale ºi studii europene.
Centrele pentru învãþãmânt la distanþã funcþioneazã înAlba Iulia,Alexandria, Bacãu, Bistriþa, Blaj, Braºov, Câmpulung-Muscel,Cluj-Napoca, Constanþa,
Corabia, Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sighetul Marmaþiei, Slobozia ºi Suceava.

Cursuri-sintezã pentru Învãþãmântul la distanþã, anii I ºi II de studii, realizate în
editura ºi tipografia proprii, acordate gratuit studenþilor de la aceastã formã de învãþãmânt

Prin Televiziunea România de Mâine, facultatea la tine acasã!

STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER:
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TELEVIZIUNEA ROMÂNIA DE MÂINE
post naþional universitar ºi cultural
propriu, cu sediul în imobilul
(în proprietate) situat în Bucureºti,
ªos. Berceni nr. 24, Sectorul 4

1. Drept comunitar, la Facultatea
de Drept (telefon 334.44.19, int.
123, 124)
2. Psihoterapie analiticã, la
Facultatea de Sociologie-Psihologie
(telefon 255.60.95)
3. Lingvisticã comparatã ºi analizã contrastivã, la Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine (telefon
314.00.75, int. 300, 131)
4. Probleme fundamentale ale
filosofiei contemporane, la
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
(telefon 410.39.13, int. 111)

5. Managementul activitãþilor
sportive, la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport (telefon 346.64.14)
6. Patologia animalelor de companie, la Facultatea de Medicinã
Veterinarã (telefon 230.69.16)
 Programele au durata de trei
semestre.
 Admiterea în programele
Master se desfãºoarã în perioada
25-30 octombrie.
 Informaþii suplimentare pot
fi obþinute la secretariatele
facultãþilor.

Facilitãþi importante: burse de merit, cursuri ºi manuale universitare cu o reducere de 30%, masã în cantinele proprii

(la Bucureºti ºi Braºov), cazare în cãminele proprii (în Bucureºti), acces gratuit la cluburile ºi

Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

complexul sportiv proprii.

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

În Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii (vezi paginile 1,2),
precum ºi în aceste edificii (toate în proprietate) din Bucureºti, Braºov, Câmpulung-Muscel,
Râmnicu-Vâlcea, Constanþa, Blaj, Craiova, funcþioneazã facultãþile Universitãþii Spiru Haret

