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La Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, a avut loc, în ziua de 20 aprilie 2004, ºedinþa
Senatului Universitãþii Spiru Haret, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Discutarea ºi aprobarea proiectului de hotãrâre a Senatului Universitãþii Spiru Haret cu
privire la organizarea ºi desfãºurarea admiterii pentru anul de învãþãmânt 2004-2005.
Proiect prezentat de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prorector pentru programe de studii ºi calitatea
procesului de învãþãmânt, ºi prof. univ. dr. Ion Rebedeu, prorector pentru învãþãmântul
postuniversitar ºi activitatea editorialã.

2. D i v e r s e.
În cadrul dezbaterilor au fost formulate propuneri pentru buna desfãºurare a admiterii în
urmãtorul an universitar, precum ºi pentru îmbunãtãþirea calitãþii procesului de învãþãmânt. O
atenþie deosebitã a fost acordatã învãþãmântului la distanþã.
Subliniind importanþa preocupãrii permanente pentru dezvoltarea ºi modernizarea continuã
a Universitãþii Spiru Haret, prin perfecþionarea calitativã a procesului de învãþãmânt ºi a
bazei materiale, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, rectorul universitãþii, a sintetizat mãsurile
ce se impun atât în lumina programului de perspectivã, cât ºi pentru rezolvarea unor probleme
ale activitãþii curente.

Admiterea

pentru anul de învãþãmânt 2004-2005
la Universitatea Spiru Haret
Hotãrârea Senatului Universitãþii

Universitatea Spiru Haret  constituitã ºi funcþionând legal în structura Fundaþiei
România de Mâine din anul 1991  a fost acreditatã, de Parlamentul României, prin
Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 491 din
9 iulie 2002, fiind definitã ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã de
drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de învãþãmânt.
În conformitate cu prevederile art. 32 (1), (5), (6) din Constituþia României, aprobatã
prin referendumul naþional din octombrie 2003;
În temeiul art. 57, 58 (3), 59, 60, 61, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 78, 89 ºi 92 din Legea
Învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituþiilor de învãþãmânt
superior ºi recunoaºterea diplomelor, republicatã;
În baza prevederii art. 3 din Hotãrârea Guvernului României privind organizarea
ºi funcþionarea învãþãmântului la distanþã ºi a învãþãmântului cu frecvenþã redusã în
instituþiile de învãþãmânt superior nr. 1011/2001;
Conform prevederilor art. 6, 7, 13, 14 (b), 15 (f), 30 (e), (j), 70 ºi 72 din Carta
Universitãþii Spiru Haret,

Senatul Universitãþii Spiru Haret hotãrãºte:
Organizarea
ºi desfãºurarea
admiterii
1.a. Admiterea în anul I de studii la toate
specializãrile acreditate ºi autorizate,
formele de învãþãmânt de zi, cu frecvenþã
redusã ºi la distanþã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, se va desfãºura astfel:

· în perioada mai-septembrie a.c.  pentru
candidaþii posesori de diplomã de bacalaureat
din promoþiile anterioare anului 2004;
· în perioada iulie-septembrie a.c. 
pentru candidaþii absolvenþi de liceu ai
promoþiei 2004, care au promovat
examenul de bacalaureat, pe baza
adeverinþei eliberate de liceu, în care se
precizeazã media generalã ºi notele
obþinute la probele susþinute, pânã la
dobândirea diplomei de bacalaureat.

Admiterea va avea loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile
facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov,
Craiova, Râmnicu-Vâlcea, CâmpulungMuscel, Blaj ºi la Centrele pentru
învãþãmânt la distanþã ale Universitãþii
Spiru Haret din þarã;

Actele necesare
1.b. Admiterea în anul I de studii se face
pe baza diplomei de bacalaureat sau
adeverinþei eliberate de liceu, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2004, a Fiºeichestionar ºi a interviului desfãºurat cu
candidatul, pe marginea rãspunsurilor la
întrebãrile din Fiºa-chestionar. Rezultatul
admiterii se comunicã în aceeaºi zi
candidatului.
1.c. Pentru înscrierea la admitere,
candidaþii trebuie sã depunã, într-un dosar
plic, urmãtoarele acte:
- diploma de bacalaureat (diplomã
echivalentã cu aceasta) sau adeverinþã
eliberatã de liceu, pentru candidaþii care
au promovat examenul de bacalaureat în
anul 2004, în original;
- certificatul de naºtere, în copie (xerox);
- certificatul de cãsãtorie (dacã este
cazul), în copie (xerox);
- adeverinþã medicalã tip;
- copie dupã buletinul (cartea) de
identitate, care sã cuprindã codul
numeric personal;
- 3 fotografii tip buletin (carte) de identitate.

Cifra de ºcolarizare
2. Cifra de ºcolarizare pentru anul I se aflã
în relaþie directã cu gradul de îndeplinire a
criteriilor generale ºi a standardelor obligatorii
care asigurã calitatea în învãþãmântul superior,
aºa cum sunt prevãzute de art. 18(2) ºi (3)
din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi
recunoaºterea diplomelor, republicatã:
personal didactic, conþinutul învãþãmântului,
baza materialã, activitatea de cercetare ºi

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii

Clãdire în proprietate, monument istoric ºi de arhitecturã în care funcþioneazã
Rectoratul Universitãþii, ºase facultãþi, douã institute de cercetare ºtiinþificã
ºi Academia de Culturã Naþionalã Dimitrie Gusti

activitatea financiarã, structuri instituþionale,
administrative ºi manageriale.
Pentru anul universitar 2004-2005, se
ia ca bazã cifra de ºcolarizare din anul de
învãþãmânt precedent, cu posibilitatea
suplimentãrii ei prin hotãrârea Senatului
universitar, având în vedere gradul
superior de îndeplinire a criteriilor ºi
standardelor de calitate de cãtre
Universitatea Spiru Haret.

Baza legalã
a învãþãmântului
la distanþã
3. Dezvoltarea învãþãmântului la
distanþã (la domiciliu) în cadrul
Universitãþii Spiru Haret are în vedere:
respectarea reglementãrilor legale în
vigoare, evoluþiile spectaculoase ale acestei
forme de învãþãmânt în prezent ºi, mai cu
seamã, în perspectivã, prefigurându-se, de
pe acum, a fi învãþãmântul viitorului,
caracterul pregnant social al acestuia,
investiþiile deosebite în consolidarea unei
infrastructuri performante ºi utilizarea celor
mai de vârf tehnologii.
a) Astfel, potrivit prevederilor art.
60 din Legea Învãþãmântului nr. 84/
1995, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare:
(1) Activitatea didacticã se poate
organiza în urmãtoarele forme: de zi,
seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã.
Formele de învãþãmânt seral, cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi
organizate de instituþiile de învãþãmânt
superior care au cursuri de zi.
(2) Durata studiilor în învãþãmântul
universitar seral ºi în cel cu frecvenþã
redusã este mai mare cu un an decât cea
prevãzutã pentru învãþãmântul de zi.
Durata studiilor în învãþãmântul
universitar la distanþã se reglementeazã
prin Hotãrâre a Guvernului.
(3) Diplomele ºi certificatele de studii
eliberate de instituþiile de învãþãmânt
superior, în condiþiile legii, pentru aceeaºi
specializare sunt echivalente, indiferent
de forma de învãþãmânt absolvitã.

 Facultãþi ºi specializãri la
Universitatea Spiru Haret
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Art. 3 (1) ºi (4) din Hotãrârea
Guvernului României privind organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului
la distanþã ºi a învãþãmântului cu
frecvenþã redusã în instituþiile de
învãþãmânt superior nr.1011/2001
precizeazã:
(1) Sunt abilitate sã organizeze
învãþãmânt la distanþã ºi învãþãmânt cu
frecvenþã redusã instituþiile de învãþãmânt
superior acreditate, în specializãrile
universitare autorizate provizoriu sau
acreditate conform Legii nr. 88/1993
privind acreditarea instituþiilor de
învãþãmânt superior ºi recunoaºterea
diplomelor, republicatã.
(4) Durata studiilor în învãþãmântul
universitar la distanþã nu poate depãºi
cu mai mult de 3 ani durata studiilor la
forma de învãþãmânt de zi.
La Universitatea Spiru Haret, durata
studiilor la forma de învãþãmânt la
distanþã este similarã celei de la
învãþãmântul de zi.

Dotãri moderne,
tehnologii performante
pentru învãþãmântul
la distanþã
b) Învãþãmântul la distanþã se
dovedeºte, încã de pe acum, a fi
învãþãmântul viitorului. Într-o continuã
extindere în întreaga lume,
învãþãmântul la distanþã se bazeazã pe
utilizarea celor mai moderne tehnologii:
televiziune, calculator, Internet.
Revoluþia cunoaºterii ºi noua economie
informatizatã reprezintã sfidãri pentru
toate þãrile, riscul cel mai mare
asumându-ºi-l, însã, þãrile în curs de
dezvoltare, dacã rãmân în urmã. În
aceste condiþii, într-o societate ºi
economie bazate pe cunoaºtere, pe
tehnologiile informaþiei ºi comunicãrii,
învãþãmântul la distanþã dobândeºte un
rol major ºi decisiv.
(Continuare în pag.2)

 Concret despre
facilitãþi
Pagina 8

ÎNSCRIERILE pentru candidaþii posesori de diplomã de bacalaureat din promoþiile anterioare anului 2004 au loc zilnic, între orele 8-16,
la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa,
Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj ºi la Centrele pentru învãþãmânt la distanþã ale Universitãþii Spiru Haret din þarã.
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Admiterea

pentru anul de învãþãmânt 2004-2005
la Universitatea Spiru Haret
Hotãrârea Senatului Universitãþii
(Urmare din pag. 1)

c) Aceastã formã de învãþãmânt aduce celor
implicaþi importante beneficii. Ea este avantajoasã
pentru cei cu resurse modeste, pentru cei ocupaþi în
diferite sectoare de activitate, ca ºi pentru comunitãþile
dezavantajate sau izolate. Învãþãmântul la distanþã
oferã o flexibilitate mai mare în stabilirea conþinutului
curricular, este mai adaptabil la nevoile studenþilor,
faciliteazã reducerea costurilor pe mãsura creºterii
numãrului celor care beneficiazã de acesta. Pentru
început, însã, el se dovedeºte a fi scump pentru
universitãþi ºi deosebit de accesibil pentru studenþi.
d) Universitatea Spiru Haret a realizat investiþii
substanþiale în crearea ºi consolidarea unei infrastructuri
performante complete pentru învãþãmântul la distanþã,
îndeosebi în postul propriu de televiziune România de
Mâine (tvRM), post naþional, universitar ºi cultural,
singurul cu acest profil din þarã, în cele peste 400
calculatoare de ultimã generaþie ºi racordarea acestora
în reþea la Internet, în editura ºi tipografia proprii.
e) Având în vedere aspectele menþionate, precum ºi
interesul sporit manifestat pentru aceastã formã de
învãþãmânt, se aprobã înfiinþarea de noi centre pentru
învãþãmânt la distanþã în alte localitãþi urbane, cu
prioritate în municipiile capitale de judeþ.

Facilitãþi
pentru studenþi
4. Senatul Universitãþii Spiru Haret ia act de facilitãþile
acordate, prin hotãrârea Consiliului director al Fundaþiei
România de Mâine, studenþilor Universitãþii Spiru Haret,
inclusiv celor care susþin admiterea în anul 2004:
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a) menþinerea taxelor de ºcolarizare în anul
universitar 2004-2005 la nivelul celor din anii anteriori
ºi posibilitatea achitãrii lor în trei rate;
b) neperceperea de taxe de înscriere la admitere
pentru fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi ºomeri;
c) acordarea de burse de merit, în valoare de 2-3
miliarde lei pentru anul universitar 2004-2005, pentru
studenþii care au obþinut, în anul de învãþãmânt
precedent, medii între 9 ºi 10, asigurându-le, astfel,
studii gratuite; se stimuleazã, astfel, competiþia, se
motiveazã efortul ºi se pun în valoare capacitãþile
intelectuale, aptitudinile ºi talentul studenþilor
Universitãþii Spiru Haret;
d) achiziþionarea de cursuri ºi manuale universitare,
realizate în editura ºi tipografia proprii, cu o reducere
de 30% faþã de preþul la care se vând în librãrii;
e) acordarea de cursuri - sintezã, gratuit, pentru
studenþii de la forma de învãþãmânt la distanþã;
f) accesul la cursurile, sintezele, consultaþiile,
dezbaterile etc, transmise, în direct sau înregistrate,
timp de 10 ore pe zi, de Televiziunea România de
Mâine (tvRM), post propriu, creat special pentru a
veni în sprijinul celor dornici sã înveþe ºi sã se cultive
ºi accesul gratuit la publicaþia Opinia naþionalã,
sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes
naþional;
g) accesul la biblioteca virtualã;
h) masã, în cantinele proprii din Bucureºti ºi Braºov,
subvenþionatã cu 30% de cãtre Fundaþia România de
Mâine;
i) cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
j) acces gratuit la cluburile studenþeºti proprii din
Bucureºti ºi Braºov ºi în Complexul sportiv propriu din
Bucureºti, care cuprinde un stadion de 5.000 locuri,
terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet etc.

Scutire de taxa
de înscriere la admitere

5. Taxa de înscriere pentru admitere este de 500.000
lei. Fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi ºomeri,
aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei
de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
- candidaþilor fii de þãrani, în baza adeverinþei eliberate
de primãria comunei unde domiciliazã pãrinþii lor, care
sã ateste cã unica sursã de venit a acestora este agricultura;
- candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei
adeverinþe eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele/
pãrinþii;
- candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului de
pensie din ultima lunã;
- candidaþilor fii de ºomeri, în temeiul unei adeverinþe
care sã ateste statutul de ºomer.

Taxele de ºcolarizare rãmân
neschimbate
faþã de anul precedent
6. Deºi rata inflaþiei, în anul 2003, a fost de peste 15%
ºi, implicit, costurile ºcolarizãrii pe student au crescut,
taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2004-2005
rãmân neschimbate, faþã de cele din anul de învãþãmânt
anterior, fiind urmãtoarele:
- Pentru cursurile de zi ale facultãþilor: Management
Financiar-Contabil, Finanþe ºi Bãnci, Contabilitate ºi
Finanþe, Marketing ºi Comerþ Exterior, Management,
Drept, ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Limba ºi

Literatura Românã, Sociologie-Psihologie, PsihologiePedagogie, Filosofie ºi Jurnalism, MatematicãInformaticã, Istorie, Geografie, Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene, Muzicã  echivalentul în lei a 400 $*;
- Pentru cursurile de zi ale facultãþilor: Limbi ºi Literaturi
Strãine, Arhitecturã, Educaþie Fizicã ºi Sport, Teatru 
echivalentul în lei a 500 $*;
- Pentru Facultatea de Medicinã Veterinarã  echivalentul
în lei a 600 $*;
- Pentru formele de învãþãmânt cu frecvenþã redusã ºi
la distanþã  echivalentul în lei a 300 $*.
Taxele de ºcolarizare se pot achita integral sau
în 3 rate.
* La cursul leu/$ din ziua plãþii

Acces la studii postuniversitare
ºi la pregãtirea pentru
cariera didacticã
Admiterea la formele de învãþãmânt
postuniversitar are loc în luna septembrie 2004.
Înscrierile se fac la secretariatele facultãþilor organizatoare.
Înscrierea la Programul (comasat) de pregãtire
pentru cariera didacticã, organizat de Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului Didactic, se desfãºoarã în
luna septembrie 2004.
Taxele pentru programele de master ºi de pregãtire
pentru cariera didacticã se menþin la nivelul celor existente
în anul universitar 2003-2004.
Semneazã membrii
Senatului Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, 20 aprilie 2004

Centre teritoriale ale învãþãmântului la distanþã

 CRAIOVA
Str. Brazda lui Novac nr.4;
Tel: (0251) 599282
 CLUJ-NAPOCA
Bd. Titulescu nr.36; Tel: (0264) 547667
 RÂMNICU-VÂLCEA
Bd. Grl. Praporgescu nr.22;
Tel: (0250) 733074
 SIGHETUL MARMAÞIEI
Str. M. Viteazul nr.14; Tel: (0262) 316766
 CONSTANÞA
Str. Unirii nr. 32-34; Tel: (0241) 545015

 BRAªOV
Str. Turnului nr.5; Tel: (0268) 420437
 BACÃU
Str. Mioriþei nr. 76; Tel: (0234) 206243
 DROBETA TURNU-SEVERIN
Str. Carol I nr.6; Tel: (0252) 324728
 ALBA IULIA
Str. M. Viteazul nr.31; Tel: (0258) 832199
BISTRIÞA NÃSÃUD
Str. V. Conta nr.1, et.I; Tel: (0263) 212675

 SATU MARE
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2;
Tel: (0261) 711775
 DEVA
Str. 22 Decembrie nr.37/A;
Tel: (0254) 213915
 ALEXANDRIA
Str. av. Al. Colfescu nr.18-20;
Tel: (0247) 421006
 SUCEAVA
Str. G. Enescu nr. 16; Tel: (0230) 522393

 BLAJ
Str. T. Vladimirescu nr.80;
Tel: (0258) 711231
 CÂMPULUNGMUSCEL
Str. Traian nr.233; Tel: (0248) 512284
 SLOBOZIA
Str. Lacului nr.10, et.3;
Tel: (0243) 236710; (0243) 235982
 CORABIA
Str. Cuza Vodã nr.109;
Tel: (0249) 564571

Televiziunea România de Mâine
în sprijinul celor dornici sã înveþe ºi sã se cultive
Televiziunea România de Mâine (tvRM) 
post naþional, universitar ºi cultural, singurul
cu acest profil în audiovizualul din þara
noastrã, a fost creat special pentru a veni în
sprijinul celor dornici sã înveþe ºi sã se
cultive. El transmite emisiuni specializate
pentru învãþãmântul la distanþã, precum ºi
emisiuni cu caracter ºtiinþific, cultural,
educativ ºi sportiv, informativ, universitar,
de larg interes public.
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ÎNSCRIEREA

pentru admiterea în anul I de studii
(Zilnic între orele 8-16)

Admiterea în anul I de studii la toate specializãrile acreditate ºi autorizate, formele Admiterea va avea loc la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
de învãþãmânt de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã, din cadrul Universitãþii str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile facultãþilor Universitãþii din Bucureºti,
Spiru Haret, se va desfãºura astfel:
Constanþa, Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj ºi la
 în perioada mai-septembrie a.c.  pentru candidaþii posesori de diplomã de
Centrele pentru învãþãmânt la distanþã ale Universitãþii Spiru Haret din þarã.
bacalaureat din promoþiile anterioare anului 2004;
Sediul central al Fundaþiei România de Mâine
 în perioada iulie-septembrie a.c.  pentru candidaþii absolvenþi de liceu ai
promoþiei 2004, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinþei
ºi al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13
eliberate de liceu, în care se precizeazã media generalã ºi notele obþinute la probele
(Colþ cu str. Doamnei, în vecinãtatea Bãncii Naþionale ºi a Bibliotecii Naþionale a României.
susþinute, pânã la dobândirea diplomei de bacalaureat.
Metrou, staþia Piaþa Universitãþii, ieºirea din faþa Muzeului Municipiului Bucureºti).
Centrala telefonicã: 314.00.75; 314.00.76; 314.39.30
Admiterea în anul I de studii se face pe baza diplomei de bacalaureat sau
adeverinþei eliberate de liceu, pentru candidaþii care au promovat examenul de
Informaþii suplimentare la Rectorat
bacalaureat în anul 2004, a Fiºei-chestionar ºi a interviului desfãºurat cu
Telefoane: 314.99.31; 312.00.36; 312.19.99
candidatul, pe marginea rãspunsurilor la întrebãrile din Fiºa-chestionar.
E-mail: info@spiruharet.ro; Internet: www.spiruharet.ro
Rezultatul admiterii se comunicã în aceeaºi zi candidatului.

Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret
 FACULTATEA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ

Bucureºti

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

 FACULTATEA DE MATEMATICÃ - INFORMATICÃ

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

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

 FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 237.
Specializarea: Arhitecturã.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de arhitecþi, proiectanþi
în construcþii, specialiºti în domeniul design-ului.
E-mail: usharh@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ISTORIE

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon: 314.00.75; 314.00.76/ 162.
Specializarea: Istorie.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, muzeografi, cercetãtori.
E-mail: ushi@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE

Adresa: Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13, Sectorul 3.
Telefon:314.00.75; 314.00.76/ 300,131.
Specializarea: O limbã ºi literaturã strãinã A (englezã, francezã) - O limbã ºi
literaturã strãinã B (francezã, englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã, latinã).
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori ºi traducãtori cu
specializare în douã limbi strãine.
E-mail:ushlls@spiruharet.ro
Clãdire în proprietate, ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept, Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

Bucureºti

 FACULTATEA DE TEATRU

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

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4.
Telefon: 334.44.19/123,124.
Specializarea: Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã,
diplomaþie, administraþie.
E-mail: ushbd@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE

Adresa: Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24, Sectorul 4.
Telefon: 334.62.05/123.
Specializarea: Relaþii internaþionale ºi studii europene.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile
relaþiilor internaþionale, studiilor europene, diplomaþiei.
E-mail: ushrise@spiruharet.ro
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

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

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

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

 FACULTATEA DE
MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

 FACULTATEA DE FILOSOFIE ªI JURNALISM

Adresa: Bucureºti, Complexul Universitar Spiru Haret, Splaiul
Independenþei nr. 313, Sectorul 6.
Telefon: 410.39.11; 410.43.70/113, 115.
Specializarea: Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushmfc@spiruharet,ro
Clãdire în proprietate, B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã
Facultatea de Sociologie-Psihologie

Bucureºti

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

 FACULTATEA
DE SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE
Adresa: Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, Sectorul 3.
Telefon: 255.60.94; 255.60.95.
Specializarea: Sociologie-Psihologie
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de sociologi-psihologi,
cercetãtori, cadre didactice, specialiºti sociologi-psihologi pentru
domeniile industrial, agrar, cultural, mass-media, politic, medical,
asistenþã ºi protecþie socialã.
E-mail: ushsp@spiruharet.ro

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

Bucureºti

 FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Adresa: Bucureºti, str. Jandarmeriei nr. 2, Sectorul 1.
Telefon: 230.69.16.
Specializarea: Medicinã veterinarã.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de medici veterinari, care sã
activeze în domeniul apãrãrii sãnãtãþii animalelor, al igienei alimentelor ºi
al sãnãtãþii publice, în cercetarea ºtiinþificã, precum ºi în asistenþa medicalã
veterinarã ºi marketing farmaceutic veterinar.
E-mail: ushmedvet@spiruharet.ro
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret
Clãdire în proprietate, B-dul Energeticienilor nr. 9-11,
în care funcþioneazã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Bucureºti
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Bucureºti
 FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Adresa:Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4.
Telefon: 330.04.20; 330.40.40/237.
Specializarea: Geografie.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, cercetãtori,
specialiºti în cercetarea mediului înconjurãtor în direcþiile:
geomorfologie-pedologie, hidrologie-climatologie, geografie economicãturism, riscuri, dezastre naturale ºi apãrare civilã.
E-mail: ushg@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE MUZICÃ
Adresa: Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11, Sectorul 3.
Telefon: 346.64.14.
Specializãri: Educaþie fizicã ºi sport; Kinetoterapie.
Forme de învãþãmânt: ZI.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori, antrenori cu înaltã
calificare, kinetoterapeuþi.
E-mail:ushefs@spiruharet.ro

Adresa:Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii, Parcul Tineretului, Sectorul 4.
Telefon: 330.40.40 /266.
Specializarea: Pedagogie muzicalã.
Obiectivul principal constã în formarea de profesori,dirijori, interpreþi
vocali, instrumentali ºi comentatori ai fenomenului muzical.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
E-mail: ushm@spiruharet.ro

Clãdire în proprietate, str. Turnului nr. 5, în care funcþioneazã:
Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative ºi
Facultatea de Psihologie-Pedagogie ale Universitãþii Spiru Haret

Clãdire în proprietate, str. Unirii nr. 32-34, în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ale Universitãþii Spiru Haret

 FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

Constanþa

Braºov

 FACULTATEA DE MANAGEMENT

Adresa: Braºov, str. Turnului nr. 5.
Telefon: 0268/42.04.37.
Specializãri: Management; Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniul
managementului.
E-mail: ushmbv@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE

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

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE

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

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Constanþa, str. Unirii nr. 32-34.
Telefon: 0241/54.50.15.
Specializãri: Drept; Administraþie publicã.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail: ushdcta@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Constanþa, str. Unirii nr. 32-34.
Telefon: 0241/54.50.15.
Specializãri: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci;
Management.
Forme de învãþãmânt:ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail: ushcfcta@spiruharet.ro
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Facultãþi ºi specializãri
la Universitatea Spiru Haret

Clãdire în proprietate, str. Brazda lui Novac nr. 4, în care funcþioneazã:
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ºi Facultatea de Drept ale Universitãþii Spiru Haret

Craiova
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Clãdire în proprietate, str. Traian nr. 223,
în care funcþioneazã Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe a Universitãþii Spiru Haret

Câmpulung-Muscel

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4.
Telefon: 0251/ 59.82.65.
Specializãri: Contabilitate ºi informaticã de gestiune;Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domenii ale
activitãþii contabile, informaticii de gestiune, controlului ºi expertizei
contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushcfcr@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

Adresa: Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4.
Telefon: 0251/ 59.82.65.
Specializarea: Drept.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de juriºti pentru diverse domenii
ale vieþii sociale: magistraturã, avocaturã, cercetare ºtiinþificã, diplomaþie,
administraþie.
E-mail:ushdcr@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Câmpulung-Muscel, str. Traian nr. 223.
Telefon: 0248/ 51.22.84
Specializãri: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale
activitãþii contabile,financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ush_conta@spiruharet.ro
Clãdiri în proprietate, str. Tudor Vladimirescu nr. 80,
în care funcþioneazã Facultatea de Finanþe ºi Bãnci a Universitãþii Spiru Haret

Blaj

Clãdire în proprietate, B-dul General Praporgescu nr. 46,
în care funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ale Universitãþii Spiru Haret

Râmnicu-Vâlcea

 FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI
Adresa: Blaj, str. Tudor Vladimirescu nr. 80.
Telefon: 0258/ 71.12.31.
Specializãri: Finanþe ºi bãnci; Informaticã.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de specialiºti în domeniile financiar
ºi bancar, controlului ºi expertizei financiare ºi bancare, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushfbbj@spiruharet.ro

 FACULTATEA DE DREPT

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

 FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE

Adresa: Râmnicu-Vâlcea, B-dul General Praporgescu nr. 46.
Telefon: 0250/ 73.30.74.
Specializãri: Contabilitate ºi informaticã de gestiune; Finanþe ºi bãnci.
Forme de învãþãmânt: ZI, FR, ID.
Obiectivul principal constã în formarea de economiºti în domenii ale
activitãþii contabile,financiare ºi bancare, informaticii de gestiune,
controlului ºi expertizei contabile, în cercetarea ºtiinþificã.
E-mail:ushcvl@spiruharet.ro
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La tvRM,
Telecinemateca
beneficiazã
de demnitatea
meritatã
Articol apãrut în
ziarul Adevãrul,
din 19 aprilie 2004,
cu titlul
Soarta filmelor

Omul multilateral dezvoltat, visul vechilor
conducãtori, mai stãruie în mintea unora. Omul
care se pricepe la toate este chemat unde vrei
ºi nu vrei, peste tot, cu o frenezie dincolo de
care ghiceºti teama de a nu se strecura cumva
ºi un profesionist. Privesc unele Telecinemateci
ºi îmi aduc aminte de politica anilor trecuþi.
La un moment dat, oricine era bun sã-ºi dea cu
pãrerea despre un film clasic, numai specialistul
 nu. Responsabilii de astãzi ºi-au mai rafinat
metodele, ce-i drept. Ei au, chipurile, legãturile
intrinseci  probabil cã respectivii le spun de
suflet  între ceea ce se întâmplã pe ecran ºi
cel care ne comunicã ce-i trece prin cap. Dacã
avem de-a face cu o creaþie liricã este invitatã
o graþioasã poetã. Nu conteazã cã aceasta
deplaseazã, plinã de elan, capitolele istoriei
cinematografiei, mutându-le cu 10-15 ani mai
încolo. Dacã ni se prezintã un film cu þigani,
este chemat un reprezentant al etniei

rromilor. Pe firul acestei strategii, bãnuiesc cã
un film precum Mãcelarul al lui Chabrol ne
va fi recomandat cãlduros de un despicãtor de
hãlci de carne de la abator. Mã îndoiesc cã
spectatorul se alege cu ceva din toatã aceastã
pedagogie a nimerelii. Unul dintre puþinele
posturi care acordã numelui de Telecinematecã
demnitatea meritatã este tvRM. Precum cãrþile,
îºi au ºi filmele soarta lor ºi se cuvine ca aceasta
sã nu fie cu totul strãinã celor care le privesc.
Sâmbãtã seara, amintitul canal a difuzat De
ce trag clopotele, Miticã, al lui Lucian Pintilie.
Poate nu toþi au citit cartea cineastului
Bricabrac, pentru a afla destinul filmului,
nãscut în chinuri pentru ca, în cele din urmã, o
datã terminat ºi aºezat în role, sã fie închis cu
ºapte lacãte timp de aproape un deceniu. Din
discuþia purtatã de criticul Marina RomanBoiangiu ºi Ion Bucheru  directorul Casei care
a produs De ce trag clopotele...? asumându-ºi

riscurile, s-au putut afla nu numai amãnunte ale
venirii pe lume, ci ºi unele care îºi pot avea
locul în þesãtura legendelor din jurul lui Pintilie.
În prima zi de filmare trãsese un cadru de 93
de metri, dintr-o singurã miºcare de aparat, nu
mi-a venit sã cred  povestea invitatul. A doua
zi, toatã lumea nu vorbea decât despre acest
cadru. Ne-am dus la Buftea sã-l vedem. Pintilie
ne interzicea sã vedem materialul în absenþa
lui. Putea sã tragã ºi unsprezece duble. Încercam
sã ne imaginãm ce va ieºi la montaj. Nu mã
întrebaþi ce fãcea. Era magie. Când ne-a arãtat
o schiþã de montaj, am înþeles de ce toate acele
unsprezece duble erau necesare. Ceea ce am
ascultat a fost mai mult decât o micã lecþie de
cinema: pe urmele ei am fost pãrtaºi la aventura
unui mare film.

Magda MIHÃILESCU

LUNI: Cursuri Facultatea de
Drept
MARÞI:Cursuri Facultatea de
Management Financiar-Contabil
MIERCURI:Cursuri pentru
studenþii Facultãþilor: SociologiePsihologie, Filosofie ºi Jurnalism
JOI:Cursuri pentru studenþii
Facultãþilor: Limbi ºi Literaturi
Strãine, Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene
VINERI:Cursuri pentru studenþii Facultãþilor: Istorie, Marketing ºi Comerþ Exterior, Finanþe
ºi Bãnci, Geografie, Muzicã,
Educaþie Fizicã ºi Sport

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
10 mai 2004
6:00
6:30
7:00
7:30

Sãptãmâna internã
Gimnastica de înviorare / Knock out
La sfat cu medicul. Stomatologia în sarcinã
Camera 008. Prima rubricã: Presa pe diagonalã, emisiune în
direct (informaþii utile, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:53 ªtiri tvRM
Cursuri: Facultatea de Drept
10:00 Drept civil (8). Actul juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:55 Drept constituþional (8).
Drepturi, libertãþi ºi îndatoriri fundamentale.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
12:00 Drept roman (23). Obligaþii (II). Autor: prof.univ.dr. ªtefan Cocoº
12:30 Drept diplomatic ºi consular (4). Imunitãþile ºi privilegiile
consulare. Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
13:00 Istoria statului ºi dreptului român. Statul ºi dreptul în Dacia
romanã. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
13:35 Istoria statului ºi dreptului. Formarea statelor feudale româneºti.
Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept penal. Sancþiunile de drept penal. Autor: conf.univ.dr.
Ion Griga
15:05 Drept civil an III (17). Dreptul de moºtenire (VI).
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina Chiriac. Invitatã: Maria Butaciu (r)
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Ileana Sfetcu, ªtefania Stere,
Emilia Bubulac, Saveta Bogdan, ªtefania Rareº.
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Admiterea la Universitatea Spiru Haret
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:20 Ora melomanului. Bijuterii muzicale. Elevi laureaþi din Liceul
de Muzicã Dinu Lipatti. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
20:10 Dincolo de arenã. Recorduri ºi performanþe româneºti în anul
olimpic 2004. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica Economic. Realizator: Prof.univ.dr.Gheorghe Zaman 
Emisiune în direct din Studio-ul Ghica
22:00 Show ul de noapte. Emisiune în direct, de George Nicolau
00:00 24 de ore
00:30 Muzicã
01:00 Drept civil (8). Actul juridic civil. Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
02:00 Drept diplomatic ºi consular (4). Imunitãþile ºi privilegiile
consulare. Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
02:30 Show ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
04:30 Drept constituþional (8). Drepturi, libertãþi ºi îndatoriri
fundamentale. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
05:30 Drept roman (23). Obligaþii (II). Autor: prof.univ.dr. ªtefan Cocoº
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24 ore
Gimnastica de înviorare / Knock out
La sfat cu medicul. Dermatita de contact
Camera 008. Prima rubricã: Presa pe diagonalã, emisiune în direct
(informaþii utile, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
ªtiri tvRM
Cursuri: Facultatea de Management Financiar-Contabil
Bazele contabilitãþii (23). Balanþa de verificare (II).
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
Bazele informaticii (10). Fereastra de configurare Control Panel.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
Geografie economicã mondialã (1). Harta politicã a lumii (III).
Autor: prof. univ.dr. Nicu Aur
Biroticã (3). Prezentarea generalã a editorului de texte Word (II).
Autor: asist. univ. Mihai Gabriel
Bazele informaticii, an II (5). Sistemul de operare DOS (II).
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
Economie politicã (2). Definiþie  economie politicã (I).
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
Istoria economicã a României (7). Formarea sistemului modern
de finanþe publice 1859  1914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
Metodologia cercetãrii ºtiinþifice economice (3). Etapele
cercetãrii ºtiinþifice. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Rãboacã
ªtiri tvRM
Cercetãri de marketing (2). Sistemul informaþional de marketing.
Autor: conf.univ.dr.Manuela Epure
Drept comercial (3). Faptele de comerþ (II). Noþiuni,
caracteristici, categorii. Autor: lector univ.dr. Maria Olia Corsiuc
Dreptul comerþului internaþional. Raportul juridic de comerþ
internaþional. Autor: conf.univ.dr. Jenicã Drãgan
Preluare Deutsche Welle
Amfitrion Corina Chiriac. Invitatã: Andaluza Vasiliu  economist
Repere româneºti Emisiune de Silvia Frimu (r)
ªtiri tvRM
Admiterea la Universitatea Spiru Haret
Jurnal economic
Film documentar
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Fairplay. Analiza la zi a fenomenului fotbalistic intern ºi
internaþional. Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici
Academica
Show ul de noapte. Emisiune în direct, de George Nicolau
24 de ore
Muzicã
Bazele contabilitãþii (23). Balanþa de verificare (II).
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
Bazele informaticii (10). Fereastra de configurare Control Panel.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
Geografie economicã mondialã (1). Harta politicã a lumii (III).
Autor: prof. univ.dr. Nicu Aur
Show ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)

04:30 Economie politicã (2). Definiþie  economie politicã (I).
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
05:00 Cercetãri de marketing (2). Sistemul informaþional de marketing.
Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
05:30 Drept comercial (3). Faptele de comerþ (II). Noþiuni,
caracteristici, categorii. Autor: lector univ.dr. Maria Olia Corsiuc
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24 ore
Gimnastica de înviorare / Knock out
La sfat cu medicul Traumatismele mâinii
Camera 008. Prima rubricã: Presa pe diagonalã, emisiune în
direct (informaþii utile, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
ªtiri tvRM
Cursuri pentru studenþii Facultãþilor: Sociologie-Psihologie,
Filosofie ºi Jurnalism
Psihologie socialã (4). Psihologie socialã marxistã.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Radu
Epistemologie. Problematica ºtiinþei ºi problematizarea.
Autor: prof.univ.dr. Acsinte Dobre
Logicã ºi metalogicã (3). Sisteme modale mixte.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
Teorii ale presei (1). Presã ºi culturã  texte fundamentale.
Autor: prof.univ.dr. Adrian Pãunescu
Informaticã pentru sociologie-psihologie (5). Excel (I).
Autor: lector univ.dr. Cristian Pomohaci
Istorie socialã (5). Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu
ªtiri tvRM
Conceperea ºi elaborarea ziarului. Machetarea.
Autor: lector univ. Mihai Cernat
Genuri ziaristice (2). Lecþie introductivã (II).
Autor: lector univ. Marin Stoian
Introducere în publicistica radio. Principalele etape în apariþia
ºi dezvoltarea radioului. Autor: lector univ drd. Sofia Georgescu
Preluare Deutsche Welle
Amfiteatrul artelor. In memoriam George Þãrnea cu Ducu
Bertzi, Vasile ªeicaru, Iurie Darie, Anca Pandrea, Horaþiu Mãlãele.
Realizator: Gabriela Bãnãrescu
Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
ªtiri tvRM
Admiterea la Universitatea Spiru Haret
Actualitãþi
Jurnal economic
Liceeni la porþile Universitãþii Spiru Haret. Elevi ai Liceului
Iulia Hasdeu în vizitã la Universitatea Spiru Haret.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
Armonii clasice. Tineri interpreþi în stagiunea muzicalã la
Parlament. Emisiune de Mihai Darie
Academica: România în lume. Realizator: Nicolae Mardari 
Emisiune în direct din Studio-ul Ghica
Show ul de noapte. Emisiune în direct, de George Nicolau
24 de ore
Muzicã
Psihologie socialã (4). Psihologie socialã marxistã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
Epistemologie. Problematica ºtiinþei ºi problematizarea.
Autor: prof.univ.dr. Acsinte Dobre
Istorie socialã (5). Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu
Show ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
Logicã ºi metalogicã (3). Sisteme modale mixte.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
Introducere în publicistica radio. Principalele etape în apariþia
ºi dezvoltarea radioului. Autor: lector univ. drd. Sofia Georgescu
Informaticã pentru sociologie-psihologie (5). Excel (I).
Autor: lector univ.dr. Cristian Pomohaci
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24 ore
Gimnastica de înviorare / Knock out
La sfat cu medicul Atacul de panicã
Camera 008. Prima rubricã: Presa pe diagonalã, emisiune în
direct (informaþii utile, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
ªtiri tvRM
Cursuri pentru studenþii Facultãþilor: Limbi ºi Literaturi Strãine,
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
Istoria literaturii române (8). Douã teme în opera marilor clasici:
autobiografia ºi monografia (I).
Autor: lector univ. dr. Luiza Marinescu
Teoria literaturii (3). Natura literaturii.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
Limba latinã (6). Declinarea a V-a. Comparaþia adjectivelor.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
Limba românã (7/2). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
Literatura românã (4/1). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
Istorie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi civilizaþiei
franceze. Autor: lector univ.drd. Liana Repeþeanu
Limba spaniolã (1). Elemente de foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Elena Bãlan
ªtiri tvRM
Istoria literaturii române (1). Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2). Etnogeneza poporului spaniol.
Autor: prof.univ.dr. Elena Bãlan
Etnografie ºi folclor (1). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
Amfitrion Corina Chiriac. Invitatã: Mariana Bãdoiu
Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Aurelia Colibã, Ilie Dragomir,
Maria Bosnenu, Aurel Serafim, Maria Olteanu, Mihai Mihalache,
Irina Someºan, Maria Militaru ºi Florile Mariei; Costel Marian
Popa - la saxofon. Emisiune de Theodora Popescu
ªtiri tvRM
Admiterea la Universitatea Spiru Haret
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Actualitãþi
Jurnal economic
Film documentar artistic: Iva Diva  pionierii filmului românesc
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Forum IT. Drepturile de autor în IT&C (2). Invitatã: drd.
Marioara Faighenov. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
Academica: Povestea cântecului românesc cu prof.univ. Alexandru
Mila. Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
Show ul de noapte. Emisiune în direct de George Nicolau
24 de ore
Muzicã
Istoria literaturii române (8). Douã teme în opera marilor clasici:
autobiografia ºi monografia (I).
Autor: lector univ. dr. Luiza Marinescu
Etnografie ºi folclor (1). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
Teoria literaturii (3). Natura literaturii.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
Show ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
Limba latinã (6). Declinarea a V-a. Comparaþia adjectivelor.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
Istoria literaturii române (1). Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
Limba românã (7/2). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
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24 ore
Gimnastica de înviorare / Knock out
La sfat cu medicul. Scolioza
Camera 008. Prima rubricã: Presa pe diagonalã, emisiune în
direct (informaþii utile, interviuri, muzicã).
Realizator: Alexandru Ganci
ªtiri tvRM
Cursuri pentru studenþii Facultãþilor: Istorie, Marketing ºi
Comerþ exterior, Finanþe ºi Bãnci, Geografie, Muzicã,
Educaþie Fizicã ºi Sport
Culturã ºi civilizaþie europeanã (7). Civilizaþia în epoca renaºterii
ºi reformei (II). Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (1).
Autor: asistent univ. drd. Mãdãlina Spânu
Psihologia educaþiei (6). Stabilitatea psihodinamicã.
Autor: lector univ.dr. Cãtãlina Gabriela Cristea
Pedagogie generalã (8). Managementul sistemului de învãþãmânt.
Autor: prof.univ.dr. Sorin Cristea
Introducere în marketing (8). Organizarea activitãþilor de
marketing. Autor: asistent univ. Ioana Andriesei
Istoria contemporanã a românilor (5). Regimul politic 1958  1974.
Autor: conf.univ.dr. Teodora Stanciu
Preistorie ºi arheologie (1). Introducere.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu
ªtiri tvRM
Istoria relaþiilor internaþionale ºi a diplomaþiei. Tratate, acorduri,
convenþii. Autor: prof.univ.dr. Viorica Moisuc
Algebrã (2/3). Dezbaterea unui determinant dupã elementele unei
coloane. Autor: asistent univ.drd. Lorena Tufan
Geometrie. Forme biliniare. Forme pãtratice.
Autor: prof.univ.dr. Gabriel Pripoae
Istoria medie europeanã (1). Evul mediu ºi feudalismul.
Autor: prof.univ.dr. Ecaterina Lung
Preluare Deutsche Welle. Arte 21
Întâlnire cu folclorul Soliºti: Oana Lianu (nai), Elena Dincã,
Maria Matei, Ion Ioniþã, Maria Enache, Prof. Nicolae Fãlcuie
(vioarã). Realizator: Theodora Popescu
Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov
ªtiri tvRM
Admiterea la Universitatea Spiru Haret
Actualitãþi
Jurnal economic
Starea de drept. Emisiune de Nicolae Mardari
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Ani de liceu. Elita liceenilor vâlceni la tvRM.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
Academica. Poluarea ºi protecþia mediului. Deºeuri industriale
(chimia, petrochimia, industria lemnului). Emisiune de prof.univ.dr.
Constantin Pintilie. Transmisie în direct din Studio-ul Ghica
Univers studenþesc. Învãþãmântul academic constãnþean 
Universitatea Spiru Haret. Invitatã: Bianca Brad.
Emisiune de Mugur Popovici
Îþi mai aduci aminte, doamnã? Romanþe ºi cântece de petrecere.
Soliºti: Ileana Sfetcu, Marin Cornea, Ion Amititeloaie.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
24 ore
Muzicã
Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (1).
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
Psihologia educaþiei (6). Stabilitatea psihodinamicã.
Autor: lector univ.dr. Cãtãlina Gabriela Cristea

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
116, 122, 105
Fax:
411.33.84

02:00 Istoria contemporanã a românilor (5). Regimul politic 1958  1974.
Autor: conf.univ.dr. Teodora Stanciu
02:30 Program nocturn, reluãri de emisiuni
04:30 Culturã ºi civilizaþie europeanã (7). Civilizaþia în epoca renaºterii
ºi reformei (II). Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
05:30 Pedagogie generalã (8). Managementul sistemului de învãþãmânt.
Autor: prof.univ.dr. Sorin Cristea
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24 ore
Gimnastica de înviorare / Knock out
Liceeni la porþile Universitãþii Spiru Haret  Vis de adolescent (r)
Revista presei
Planeta Copiilor (r)
Medicul vã ascultã Realizator: George Nicolau
Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
Vrei sã construieºti? Sfatul nostru pentru casa ta.
Realizator: arhitect Emil Creangã
ªcoala de sâmbãtã Emisiune de Cãtãlin Grosu
Agricultura încotro? Strategii de dezvoltare a agriculturii în
Jud. Ilfov. Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov (r)
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Al treilea ochi
Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
Cãlãtor prin România. Realizator: Diana Radu
Trãieºte  þi arta! Festivalul Teatrului de Comedie.
Invitat: George Mihãiþã. Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
ªtiri tvRM
Muzicã popularã cu Mirela Zisu, Cosmin Streaþã, Stãncuþa Luþã,
Aurelia Popescu-Preda, Emil Streaþã. Realizator: Theodora Popescu
Actualitãþi
Armonii clasice. Laureaþi ai concursurilor naþionale ºi
internaþionale de pian. Emisiune de Mihai Darie
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Provocarea. Emisiune concurs de Leonard Henþiu
Film artistic românesc. Croaziera - prefaþa cu Mircea Daneliuc
Calea succesului cu Ionela Prodan. Emisiune de Violeta Screciu
Sãptãmâna externã
Muzicã
Cambodgia (film documentar)
Program nocturn, reluãri de emisiuni

DUMINICÃ
16 mai 2004
6:00
6:30
7:00
7:20
8:00
9:00
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30

13:00
14:00
14:46
16:00
16:40
17:00
18:00
18:05
18:30
19:00
20:00
21:00
22:30
23:30
00:00
01:00

Sãptãmâna externã
Knock out (r)
La sfat cu medicul Îngrijirea urechilor
Liceeni la porþile Universitãþii Spiru Haret (r)
Ani de liceu (r)
Credinþã ºi viaþã. Emisiune în direct de Sorin Bejan
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
Knock aut. Realizator: Alexandru Ganci
Imagini inedite. Peisaje (film documentar)
Meridiane sportive. Retrospectiva sãptãmânalã a evenimentelor
sportive internaþionale. Emisiune de Mugur Popovici
Liceeni la porþile Universitãþii Spiru Haret  Vis de adolescent
Formaþia CORAL (douã adolescente cu vise ºi idealuri, ce se
pot împlini ºi datoritã Universitãþii Spiru Haret ºi Televiziunii
România de Mâine). Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
Week  end magazin - Amfitrion Corina Chiriac.
Invitatã: Maria Butaciu (partea a II-a)
Café concert Fantezii muzicale la acordeon cu Nick Onilã
Oaspeþi la tvRM Orchestra Concertino.
Realizator: Dumitru Cucu
Cafeneaua literarã ºi artisticã Marele Bucureºti.
În dialog: Nicolae Dan Fruntelatã ºi Corneliu Leu
Poeme transilvane (film documentar)
Club internaþional: Japonia. Realizator: Ioana Nitobe
ªtiri tvRM
Un cântec pentru inima ta Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
Actualitãþi
Teleenciclopedia valorilor româneºti: Brâncuºi  Mânãstirea
Suceviþa  Gâzele Deltei. Realizator: Ion Bucheru
Cântecul ºi casa lui Voci tinere: ªcoala popularã de artã de La
Târgu-Jiu. Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic serial: Arsëne Lupin, ep. 25  Jocul de cãrþi (Franþa)
Forum IT Drepturile de autor în IT&C (2) Invitatã: drd.
Marioara Faighenov Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
Sãptãmâna internã
Muzicã popularã. Cântã: Ionuþ Dolãnescu, Maria Dragomiroiu
ºi Ion Bocºa. Emisiune de Theodora Popescu
Program nocturn, reluãri de emisiuni
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Concret despre facilitãþi
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la Universitatea Spiru Haret

Achiziþionarea de cursuri ºi manuale universitare, realizate în editura ºi tipografia proprii, cu o reducere de 30% faþã de preþul
la care se vând în librãrii, precum ºi acordarea de cursuri-sintezã, gratuit, pentru studenþii de la forma de învãþãmânt la distanþã.

Câteva dintre cele mai recente apariþii editoriale

Laboratoare dotate cu peste 400 de
calculatoare de ultimã generaþie ºi
racordarea acestora în reþea la Internet

Studenþi ai Facultãþii de Management Financiar-Contabil
într-un laborator de informaticã

Acordarea de burse de merit,
în valoare de 2-3 miliarde lei
pentru anul universitar 2004-2005

Aspect de la acordarea diplomelor pentru burse de merit
la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior (martie 2004)

Accesul la cursurile, sintezele, consultaþiile, dezbaterile etc,
transmise, în direct sau înregistrate, timp de 10 ore pe zi,
de Televiziunea România de Mâine (tvRM).

La Clinica Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
în Laboratorul de biochimia sângelui

Dintr-un studio special amenajat la tvRM,
se transmite un curs al Facultãþii de Drept

Specializare în strãinãtate

Condiþii bune pentru practicã

Studenþi ai Universitãþii Spiru Haret
la cursuri de varã în Spania

În tabãra de schi a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
(Predeal, februarie 2004)

Masã, în cantinele proprii din Bucureºti ºi Braºov, subvenþionatã cu 30% de
cãtre Fundaþia România de Mâine; Cazare în cãminele proprii din Bucureºti

Imagine de la cantina pentru studenþi amenajatã în cadrul Clubului
din Bucureºti (Bulevardul Metalurgiei nr. 8)

Aspect din cãminul studenþesc
situat în Aleea Moldoviþa nr. 5-10

Acces gratuit la cluburile studenþeºti proprii din Bucureºti ºi
Braºov ºi în Complexul sportiv propriu din Bucureºti, care
cuprinde un stadion de 5.000 locuri, terenuri de fotbal, tenis,
volei, handbal, baschet etc.

Terenul de tenis din incinta stadionului

