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A adânci laturi
semnificative
ale specializãrii
Prof.univ.dr. Ion REBEDEU,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
pentru Învãþãmântul postuniversitar ºi activitatea editorialã
O datã cu acreditarea prin Legea nr.
443 din 5 iulie 2002, Universitãþii Spiru
Haret i s-a conferit dreptul de a organiza,
cu respectarea prevederilor legale, forme
de învãþãmânt postuniversitar. În acest
sens, în baza Legii învãþãmântului nr. 84/
1995, republicatã, ºi a Legii nr. 88/1993,
republicatã, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii a aprobat, la solicitarea
Senatului, începând cu anul de învãþãmânt
2003-2004, organizarea, în cadrul
facultãþilor acreditate din universitatea
noastrã, a studiilor de masterat.
În anul universitar 2003-2004, au fost
aprobate 6 programe de masterat (Drept
Comunitar, Psihoterapie analiticã,
Lingvisticã comparatã ºi analizã
contrastivã, Probleme fundamentale ale
filosofiei contemporane, Managementul
activitãþilor sportive ºi Patologia animalelor
de companie). Valorificându-se experienþa
pozitivã dobânditã în conceperea ºi
desfãºurarea acestor masterate în noul an
universitar se organizeazã în Universitatea
noastrã, cu aprobarea MEC, 30 de
programe de masterat, cu o tematicã actualã,
variatã ºi atractivã.
Dupã cum este cunoscut,
programele de masterat asigurã
aprofundarea în domeniul studiilor de
licenþã sau într-un domeniu apropiat,
dezvoltarea capacitãþilor de cercetare
ºtiinþificã ºi constituie, aºa cum se
preconizeazã în Legea nr. 288 privind
organizarea studiilor universitare, din
24 iunie, 2004, o bazã pregãtitoare
obligatorie pentru studiile doctorale.
În mãsura în care masteratul se
efectueazã în alte domenii decât cel al
studiilor de licenþã sau apropiat acestuia,
diploma de master atestã obþinerea, de
cãtre posesorul ei, de competenþe
complementare în raport cu cele asociate
diplomei respective de licenþã.
Prin programele de masterat,
Universitatea Spiru Haret oferã
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absolvenþilor de studii universitare cu
diplomã de licenþã posibilitatea de a
adânci laturi semnificative ale
specializãrii, dobândite în facultate, ºi
de a lãrgi ºi îmbunãtãþi orizontul
teoretico-ºtiinþific ºi tehnic al profesiunii
cu cunoºtinþe noi, cu achiziþiile recente
ºi, în acelaºi timp, relevante ale
cunoaºterii ºi culturii contemporane.
Prin modul în care au fost
concepute planurile de învãþãmânt ale
masteratelor ºi au fost elaborate
programele analitice ale disciplinelor
de studiu, prevãzute în planurile de
învãþãmânt, se urmãreºte ca studiile
de masterat:
 Sã formeze abilitãþi superioare de
cercetare independentã;
 Sã dezvolte capacitatea de a
valorifica bagajul de cunoºtinþe
teoretice acumulate în situaþii ºi
contexte noi;
 Sã stimuleze interesul teoretic ºi
practic pentru problemele noi pe care
le ridicã astãzi atât cunoaºterea
ºtiinþificã în domeniul specializãrii
absolvite, cât ºi practica profesionalã
ºi sã determine o implicare, în
cunoºtinþã de cauzã, la rezolvarea
acestor probleme;
 Sã dezvolte capacitatea de a
acþiona independent ºi creativ în
abordarea ºi soluþionarea problemelor
ºi de a formula ºi comunica rezultatele
într-un discurs argumentativ ºi
demonstrativ coerent ºi convingãtor.
În perioada studiilor, masterantul
are posibilitatea ºi obligaþia de a
elabora studii ºi rapoarte publicabile
sau aplicabile profesional. Asemenea
studii, rezultat al activitãþii de cercetare,
se pot constitui ca momente
semnificative în conceperea ºi
structurarea lucrãrii de disertaþie.
O trãsãturã distinctivã a studiilor de
masterat o reprezintã accentul deosebit

care se pune pe studiul individual,
orientat ºi îndrumat de cadrele didactice,
pe activitatea independentã, pe munca
individualã sistematicã, astfel încât sã se
asigure angajarea manifestã, deliberatã
ºi pe termen lung a fiecãrui participant
la studiile de masterat în direcþia propriei
dezvoltãri profesionale, ºtiinþifice ºi
moral-cetãþeneºti. În acest sens,
masteratul trebuie sã devinã cadrul
adecvat pentru conºtientizarea
însemnãtãþii autoperfecþionãrii ºi
autodepãºirii prin efort ºi studiu
sistematic, precum ºi pentru asimilarea
de noi metode, procedee ºi tehnici de
cercetare ºtiinþificã ºi de soluþionare a
problemelor.
Programele de studii de masterat pe
care le oferã facultãþile acreditate din

dintre Facultatea de SociologiePsihologie ºi Facultatea de Drept,
dintre Facultatea de Drept ºi Facultatea
de Management Financiar-Contabil,
dintre Facultatea de SociologiePsihologie ºi Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism etc.
Valoarea masteratelor organizate de
Universitatea Spiru Haret este legatã
de actualitatea, originalitatea ºi
complexitatea lor tematicã ºi, mai ales,
de competenþa profesional-ºtiinþificã a
corpului de profesori ºi conferenþiari
universitari care asigurã predarea
disciplinelor de masterat. La acestea se
adaugã alte elemente importante  baza
materialã a Universitãþii Spiru Haret,
condiþiile deosebite de informare,
documentare ºi studiu de care dispun
facultãþile Universitãþii noastre, de la
laboratoarele dotate cu echipamente de
vârf, la biblioteca virtualã ºi postul
propriu de televiziune naþional,
universitar ºi cultural (tvRM).
O caracteristicã deosebit de relevantã
a programelor de masterat, pe care
Universitatea noastrã le organizeazã,
începând cu anul universitar 2004-2005,
o reprezintã structurarea lor tematicã,
prin planurile de învãþãmânt, ºi ideaticã,
prin programele analitice ale
disciplinelor, pe problematica teoreticã

MASTERATUL
în actualitate

Universitatea Spiru Haret sunt rodul
unui mare efort de concepþie ºi creaþie
al catedrelor ºi consiliilor de facultate,
care ºi-a gãsit concretizarea în:
 identificarea unor specializãri de
masterat, viabile ºi de strictã
actualitate ºtiinþificã, profesionalã,
culturalã etc. ºi elaborarea unor planuri
ºi programe de învãþãmânt care sã nu
repete discipline universitare, astfel
încât studiile masterale sã confere noi
competenþe ºi abilitãþi posesorilor de
diplomã de master;
 conceperea ºi structurarea unor
masterate cu caracter interdisciplinar,
în mãsurã sã integreze organic
cunoºtinþe din domenii sau specializãri
diferite ºi sã deschidã astfel noi
perspective de abordare a problemelor
din spaþiul specializãrii de bazã a
cursanþilor. În acest sens, e necesar sã
fie menþionatã colaborarea, în
conceperea ºi realizarea masteratelor,

ºi practicã legatã de integrarea þãrii
noastre în structurile Uniunii Europene
ºi Euroatlantice, problematica faþã de
care tinerii licenþiaþi, ca ºi specialiºtii cu
experienþã din toate domeniile,
manifestã, pe bunã dreptate, un interes
aparte. În acest sens, chiar foarte multe
din titlurile specializãrilor de studii de
masterat sunt semnificative: Drept
comunitar; Drept material comunitar;
Marketingul în contextul integrãrii
europene; Servicii, produse ºi
instrumente financiare în contextul
integrãrii europene; Contabilitate
armonizatã; Geografia turismului,
turism ºi integrare regionalã;
Dimensiunea
europeanã
a
managementului organizaþiei. Alte
masterate oferã deschideri cãtre largi arii
culturale: Literaturi nord-americane ºi
hispano-americane; Modernitatea în
literatura ºi cultura europeanã;
Probleme fundamentale ale filosofiei

contemporane. Se impune menþiunea cã
aspectele vizând exigenþele legate de
integrarea europeanã ºi compatibilizarea
structurilor instituþionale româneºti cu
cele din Uniunea Europeanã ocupã o
pondere importantã în tematica unor
masterate ca ªtiinþele penale;
Probaþiunea în procesul penal;
Management organizaþional ºi al
resurselor umane etc. Deschideri
importante în direcþia integrãrii europene
ºi a proceselor de globalizare opereazã
ºi masteratele Analiza ºi gestiunea
conflictelor în societãþile în schimbare,
Mass-media ºi comunicarea, Riscuri
geografice ºi planificare teritorialã.
Masteratele care abordeazã
problemele româneºti în contextul mai
larg al integrãrii europene ºi al
implicaþiilor proceselor de globalizare,
oferã cursanþilor posibilitatea de a-ºi
dezvolta capacitatea de înþelegere ºi de
soluþionare a problemelor ºi de a
dobândi noi competenþe de specialitate
în mãsurã sã le deschidã perspective
mai largi în realizarea profesionalã. În
acest sens, cele mai multe masterate
conferã posesorului de diplomã de
master competenþe profesionale, de
specialitate noi, care se adaugã celor
dobândite în facultate ºi atestate prin
diploma de licenþã. Nu este deloc de
neglijat nici faptul cã, o datã cu
aplicarea Legii nr. 288/24 iunie 2004,
studiile de masterat constituie, pe de o
parte, o bazã pregãtitoare obligatorie
pentru studiile doctorale, pe de altã
parte, o condiþie obligatorie pentru
ocuparea de posturi didactice în
învãþãmântul liceal sau universitar (cu
parcurgerea unui modul de pregãtire
psihopedagogicã, care sã corespundã
unui numãr de minimum 60 de credite
de studiu transferabile).
Circumscrise tematic unor domenii
de mare actualitate ºi concepute în
strânsã legãturã cu direcþiile majore de
evoluþie actualã a societãþii noastre, a
economiei, sistemului politic, vieþii
sociale, ºtiinþei, învãþãmântului ºi
culturii româneºti în contextul
proceselor complexe de globalizare ºi
al integrãrii Românei în Uniunea
Europeanã, programele de masterat,
oferite de Universitatea Spiru Haret,
sunt pãtrunse de preocuparea de a
îmbina organic, în formarea ºi
perfecþionarea specialiºtilor, pregãtirea
teoretico-ºtiinþificã de specialitate cu
îmbogãþirea metodelor ºi tehnicilor de
cercetare ºtiinþificã ºi de soluþionare a
problemelor practice pe care le ridicã,
în prezent ºi mai ales în perspectivã,
activitatea profesionalã.

Studii de masterat
la Universitatea Spir u Haret
 DREPT COMUNITAR, Facultatea de Drept, Bucureºti,
tel. 334.44.19/123,124
 DREPT MATERIAL COMUNITAR, Facultatea de Drept,
Bucureºti, tel. 334.44.19/123,124
 ªTIINÞE PENALE, Facultatea de Drept, Bucureºti, tel.
334.44.19/123,124
 PROBAÞIUNEA ÎN PROCESUL PENAL, Facultatea de
Drept, Bucureºti, tel. 334.44.19/123,124
 FISCALITATE ÎN CONTEXT COMUNITAR, Facultatea de Drept, Bucureºti, tel. 334.44.19/123,124
 PSIHOLOGIE JUDICIARÃ ªI VICTIMOLOGIE,
Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti, tel. 255.60.94
 FAMILIE ªI SOCIETATE, Facultatea de SociologiePsihologie, Bucureºti, tel. 255.60.94
 RELAÞII INTERETNICE, ETNICITATE ªI NAÞIONALISM, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti, tel.
255.60.94
 SCHIMBARE SOCIALÃ ªI CULTURALÃ, Facultatea
de Sociologie-Psihologie, Bucureºti, tel. 255.60.94
 PSIHOTERAPIE ANALITICÃ, Facultatea de SociologiePsihologie, Bucureºti, tel. 255.60.94
 MANAGEMENT ORGANIZAÞIONAL ªI AL RESURSELOR UMANE, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Bucureºti, tel. 255.60.95

 ANALIZA ªI GESTIUNEA CONFLICTELOR ÎN
SOCIETÃÞILE ÎN SCHIMBARE, Facultatea de SociologiePsihologie,Bucureºti, tel. 255.60.95
 LINGVISTICÃ COMPARATÃ ªI ANALIZÃ CONTRASTIVÃ, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, Bucureºti, tel.
314.00.76/300,131
 TRADUCEREA SPECIALIZATÃ ªI TEHNICA DOCUMENTÃRII TERMINOLOGICE, Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, Bucureºti, tel. 314.00.76/300,131
 MODERNITATEA ÎN LITERATURA ªI CULTURA
EUROPEANÃ, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine,
Bucureºti, tel. 314.00.76/300,131
 LITERATURI NORD-AMERICANE ªI HISPANOAMERICANE, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine,
Bucureºti, tel. 314.00.76/300,131
 CALCULAÞIA INFORMATIZATÃ A COSTURILOR,
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti, tel.
410.43.70/113,115
 CONTABILITATE ARMONIZATÃ, Facultatea de
Management Financiar-Contabil, Bucureºti, tel. 410.39.11/113,115
 SERVICII, PRODUSE ªI INSTRUMENTE FINANCIARE ÎN CONTEXTUL INTEGRÃRII EUROPENE,
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti, tel.
410.39.11/113,115
 MARKETINGUL ÎN CONTEXTUL INTEGRÃRII
EUROPENE, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior,
Bucureºti, tel. 410.51.62

Licenþa

O particularitate a studiilor de
masterat organizate de Universitatea
noastrã o constituie accentul pe
problematica managementului, în
strânsã legãturã cu domeniul de
specialitate al cursanþilor ºi cu
specificul activitãþii lor profesionale. În
aceastã perspectivã, se acordã o mare
atenþie formãrii abilitãþilor de
conducãtor, dezvoltãrii capacitãþii de
a conduce colectivitãþi umane, grupuri
profesionale, echipe de cercetare sau
profesionale interdisciplinare etc.,
precum ºi cultivãrii disponibilitãþilor de
comunicare interumanã ºi de integrare
adecvatã în viaþa publicã.
Toate cele 30 studii de masterat,
organizate de Universitatea Spiru Haret
în anul universitar 2004-2005, au o duratã
de 3 semestre, cu 12 ore de activitate
didacticã pe sãptãmânã, ºi corespund unui
numãr de 90 de credite de studiu
transferabile (30 de credite pe semestru).
Masteratul se finalizeazã cu
prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de
disertaþie, care trebuie sã dea expresie
spiritului creativ al autorului,
disponibilitãþii sale de identificare,
abordare ºi soluþionare creativã a
problemelor teoretice ºi practice pe care
le ridicã problematica disertaþiei,
efortului de documentare ºi cercetare,
capacitãþii de analizã ºi sintezã, de
asimilare, integrare ºi relaþionare a
cunoºtinþelor noi cu fondul tradiþional
de cunoºtinþe din domeniul respectiv.
Aºa cum se precizeazã în Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
Studiile de masterat pot fi urmate de
absolvenþii cu diploma obþinutã la
finalizarea studiilor universitare de
lungã duratã, indiferent de profil sau de
specializare (art. 72). În Universitatea
Spiru Haret funcþioneazã însã ºi
masterate profesionale, unde accesul
este condiþionat de calificarea
universitarã în anumite specializãri. Este
cazul, de pildã, al masteratului de
Psihoterapie analiticã la care au acces
licenþiaþii în psihologie (respectiv în
Sociologie-Psihologie, în Psihosociologie)
ºi în medicinã. Acest lucru este valabil
în general pentru masteratele din
domeniul profesiunilor reglementate
prin lege (medic, psiholog, medic
veterinar, arhitect). Marea majoritate a
masteratelor organizate de Universitatea
Spiru Haret se adreseazã absolvenþilor
de studii universitare de lungã duratã,
cu diplomã de licenþã, indiferent de
specializarea universitarã în care sunt
licenþiaþi.

 CONTABILITATE ARMONIZATÃ, Facultatea de
Contabilitate ºi Finanþe, Constanþa, tel. 0241/54.50.51
 MANAGEMENTUL ACTIVITÃÞILOR SPORTIVE,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti, tel.
346.64.14
 MASS-MEDIA ªI COMUNICAREA, Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism, Bucureºti, tel. 410.39.13/111
 PROBLEME FUNDAMENTALE ALE FILOSOFIEI
CONTEMPORANE, Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism,
Bucureºti, tel. 410.39.13/111
 ARTA MUZICALÃ, Facultatea de Muzicã, Bucureºti, tel.
330.40.40/266
 GEOGRAFIA TURISMULUI, TURISM ªI INTEGRARE REGIONALÃ, Facultatea de Geografie, Bucureºti,
tel. 330.04.20
 RISCURI GEOGRAFICE ªI PLANIFICAREA
TERITORIALÃ, Facultatea de Geografie, Bucureºti, tel.
330.04.20
 PATOLOGIA ANIMALELOR DE COMPANIE,
Facultatea de Medicinã Veterinarã, Bucureºti, tel. 230.69.16
 IGIENA ªI CONTROLUL ALIMENTELOR DE
ORIGINE ANIMALÃ, Facultatea de Medicinã Veterinarã,
Bucureºti, tel. 230.69.16
 DIMENSIUNEA EUROPEANÃ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAÞIEI, Facultatea de Management,
Braºov, tel. (0268) 42.04.37

la Facultatea de Management Financiar-Contabil

Imagini din sãlile de examene (Prima zi. 16 iulie 2004)
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La Castel Gandolfo,

Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea
i s-a înmânat diploma de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret

Diploma prin care Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea i s-a conferit
titlul academic Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret

Luni, 13 septembrie 2004, la Castel
Gandolfo, reºedinþa de varã a
Suveranului Pontif, situatã la câþiva
kilometri de Roma, a avut loc
ceremonia primirii de cãtre Sanctitatea
Sa, Papa Ioan Paul al II-lea, a rectorului
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea.
În cuvântul rostit cu aceastã ocazie,
rectorul Universitãþii Spiru Haret a
mulþumit Sanctitãþii Sale pentru
primire, atât în numele Senatului
universitar, al celor peste 40.000 de
studenþi, cât ºi al sãu personal.
A fost evocatã ceremonia
desfãºuratã în marea aulã din Bucureºti
a Universitãþii la 16 octombrie 2003,
datã ce a marcat împlinirea a douãzeci
ºi cinci de ani de Pontificat al Papei
Ioan Paul al II-lea.
Cu acel prilej, Senatul
Universitãþii Spiru Haret a acordat
Sanctitãþii Sale titlul de Doctor
Honoris Causa, ca semn de
maximã preþuire pentru prodigioasa
activitate în slujba promovãrii
valorilor creºtine, progresului
umanitãþii, înþelegerii ºi pãcii.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
a înmânat Sanctitãþii Sale diploma
prin care i s-a conferit înalta distincþie
academicã,
roba,
placheta
comemorativã a evenimentului,

precum ºi un album de fotografii care
ilustreazã momentele cele mai
semnificative ale manifestãrii
academice ºi ale spectacolului festiv
organizate cu acel prilej.
Suveranului Pontif i-au fost
oferite, totodatã, un impresionant
basorelief în bronz, reprezentându-l
pe Papa Ioan Paul al II-lea, precum
ºi albumul de prezentare a
Universitãþii Spiru Haret.
În cursul întrevederii, a fost
evocatã, de asemenea, marea slujbã
în aer liber þinutã de Papa Ioan Paul
al II-lea, la Bucureºti, în luna mai
1999, când sute de mii de români au
strigat Unitate! Unitate! Unitate,
precum ºi aprecierea potrivit cãreia,
în România, Suveranul Pontif a
trecut pragul speranþei.
Pentru rememorarea evenimentului din toamna anului 2003 au fost
donate videotecii Vaticanului
videocasete, CD-uri, DVD-uri
conþinând in integrum ceremonia de
conferire a înaltului titlu de Doctor
Honoris Causa ºi spectacolul festiv
care i-a urmat.
Rectorul Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, a mulþumit, în mod
deosebit Sanctitãþii Sale, Papa Ioan
Paul al II-lea, pentru donaþia sa

constând în cele cincizeci de
volume, pe care Universitatea Spiru
Haret le-a primit, recent, de la
Sfântul Scaun.
În cuvântul sãu, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea a menþionat cã
opera Sanctitãþii Sale va fi studiatã
cu deosebitã atenþie atât de studenþi,
cât ºi de profesori, constituindu-se
într-un patrimoniu spiritual de
inestimabilã valoare în domeniile
filosofic, cultural, politic, religios ºi
artistic.
Sanctitatea Sa a binecuvântat
documentele, însemnele ºi
cadourile primite.
S-a comunicat rectorului
Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, cã la
alocuþiunea de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa, Sanctitãþii
Sale Papa Ioan Paul al II-lea,
Universitatea Spiru Haret va primi
rãspunsul în scris din partea
Suveranului Pontif.
Primirea de cãtre Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul al II-lea, a rectorului
Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, a durat
peste douãzeci de minute.
Castel Gandolfo,
Reºedinþa pontificalã de varã

Castel Gandolfo

Reºedinþa de varã a Suveranului Pontif, situatã la câþiva kilometri de Roma

Binecuvântând actul semnificativ
al Senatului Universitãþii Spiru Haret,
Suveranul Pontif a acordat
profesorului universitar Aurelian Bondrea
Medalia oficialã pentru al 26-lea an de Pontificat
al Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea

Medalia Pontificalã, Anul XXVI
Triptic din aur, argint ºi bronz

însoþit de Certificatul de Autenticitate,
emis de Secretariatul Statului Vatican

Reversul Medaliei

Nu putem decât sã ne alãturãm, încã o datã, sutelor de mii de bucureºteni, care, spontan, au strigat în timpul Mesei pe care
aþi oficiat-o la Izvor: Unitate! Unitate! Unitate!, cuvinte atât de dragi Sanctitãþii Voastre.
Ca profesor universitar, Vã asigur cã românii cred în aceste valori ºi apreciazã din toatã inima numeroasele demersuri pe
care le-aþi întreprins aici, în Roma eternã ºi pretutindeni în lume, pentru unitatea creºtinã, pentru pace ºi progresul umanitãþii,
pentru o lume mai dreaptã ºi mai bunã.
Din cuvântul rostit de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea la înmânarea
diplomei de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ 
un nou concept universitar,
o nouã dimensiune a modernitãþii
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector al Universitãþii Spiru Haret pentru Învãþãmântul la distanþã

 Rigoarea academicã tradiþionalã a procesului

de învãþãmânt universitar dobândeºte o nouã
valoare ºi noi forme.
 Structurarea, dotarea ºi derularea cotidianã a
învãþãmântului la distanþã, un proces complex, în
pas cu tot ceea ce este nou în ºtiinþa mijloacelor de
comunicare la nivel mondial.
Învãþãmântul la distanþã a apãrut ºi
funcþioneazã pe plan mondial ºi în România
ca urmare a faptului cã tehnologiile
informaþionale, Internetul, televiziunea,
CD-urile, multi-media în general, dominã
pe ceea ce înseamnã fenomenul de
comunicare altfel decât cel clasic.
Învãþãmântul la distanþã în România
funcþioneazã în baza Legii învãþãmântului
ºi a hotãrârilor de guvern care
reglementeazã autorizarea ºi acreditarea
specializãrilor. HG 1011/2001 aratã în mod
semnificativ cum se deruleazã învãþãmântul
la distanþã. În þãrile dezvoltate învãþãmântul
la distanþã se bazeazã, în principal, pe
folosirea Internetului. În România, la
Universitatea Spiru Haret în egalã mãsurã
ne bazãm pe Internet, însã în plus se are în
vedere faptul cã nu fiecare student are încã
un computer sau are asiguratã legãtura la
Internet. De aceea, modelul didactic de lucru
în conformitate cu HG 1011/2001 ºi în baza
hotãrârilor pe care Senatul Universitãþii
Spiru Haret le-a adoptat, este mai larg,
cuprinzãtor în esenþa sa în folosirea
metodologiei, cu alternative mai numeroase
de studiu. Pentru învãþãmântul la distanþã
sunt structurate cinci resurse de studiu.
În România, învãþãmântul la distanþã
este similar cu învãþãmântul la domiciliu.
În viziunea clasicã, deci în sistemul clasic
de învãþare, un profesor se aflã faþã în faþã
cu studentul, profesorul are un mesaj, deci
are un conþinut al cursului pe care doreºte
sã-l expunã direct studentului. Aceasta este
formula clasicã de operaþionalizare
didacticã. Maniera modernã se referã la
formula cã un profesor creeazã resursele,
cartea, cunoºtinþele, informaþiile, datele,
mesajul. Conþinutul mesajului este pus faþã
în faþã cu studentul care, având conþinutul
cursului ºi materialele respective, se aflã în
situaþia ca el prin propriul efort sã rãspundã
în final de ceea ce înseamnã acumularea de
cunoºtinþe. În esenþã, se mizeazã pe
capacitatea studentului, pe capacitatea
nelimitatã a omului de a asimila, de a
descifra, de a-ºi îmbogãþi cunoºtinþele, de a
acumula informaþii, în final. Examinarea se
realizeazã cu toatã exigenþa, în mod egal,
ca ºi la zi sau la frecvenþã redusã.
Cele cinci resurse de studiu pe care le
oferã Universitatea Spiru Haret studenþilor
de la învãþãmântul la distanþã sunt
urmãtoarele:
Prima resursã este cartea cu Note de
curs-sinteze, tipãritã la Editura Fundaþiei
România de Mâine pentru fiecare
specializare (facultate), ºi pentru fiecare an
de studiu. Aici se întâlnesc notiþele de curs,
ca ºi cum studentul ar fi asistat la expunere.
Precizeazã cã notele de curs-sinteze,
reprezintã cartea care este distribuitã gratuit
studentului. Este un început; studentul poate
sã înceapã sã înveþe.
A doua resursã de studiu este
reprezentatã de manualul propriu-zis.
Fiecare profesor, fiecare cadru didactic
titular de disciplinã are editat un manual
cuprinzãtor, cu toate elementele de curs, cu
subiectele care sunt tratate în conformitate
cu Programa analiticã. Aceste cãrþi sunt
publicate de Editura Fundaþiei România de
Mâine ºi la cererea studenþilor, sunt
expediate în centrele ID transportul fiind

suportat de cãtre Universitate. La fiecare
Centru teritorial sunt distribuite studentului
pentru a fi achiziþionate cu 30% reducere
faþã de preþul din librãrii.
Cea de-a treia resursã este Biblioteca
virtualã. Ajungând la Internet, accesând
paginile www.spiruharet.ro, studentul
întâlneºte rubrica învãþãmânt la distanþã ºi
rubrica Biblioteca virtualã. El nu va putea
intra în Biblioteca virtualã, decât dupã
introducerea, într-un server, a codului
numeric personal al studentului. Pe baza
unei parole, acesta navigheazã în Biblioteca
virtualã. În interiorul Bibliotecii virtuale,
în primul rând, se întâlnesc Notele de curssintezã, alte materiale ºi resurse de studiu,
dar în plus ºi numele profesorului titular de
curs. Dacã un student nu înþelege o anumitã
noþiune sau doreºte sã dialogheze cu
profesorul sãu îi poate scrie. În 24 de ore,
profesorul, de la sediul facultãþii din
Bucureºti, este cel care îi rãspunde
electronic studentului ºi îi oferã orice fel de
lãmurire. De asemenea, studenþii sunt
grupaþi dupã adresele lor electronice în gx
grupe virtuale; studenþii se cunosc între ei
doar dupã adresele electronice ºi se
încurajeazã inter-activitatea, comunicarea.
Studenþii sunt încurajaþi sã schimbe resurse
de studiu, materiale, articole, publicaþii,
informaþii, date, întrucât interesul este ca
aceºtia sã acumuleze informaþii, sã înveþe.
În interiorul Bibliotecii virtuale, studentul
poate avea legãtura directã cu secretariatul
din Bucureºti, unde îºi poate cunoaºte
situaþia, electronic, are orarul cursurilor de
la zi, de la facultãþile din Bucureºti.
Cea de-a patra resursã de studiu
pentru învãþãmântul la distanþã este
Televiziunea România de Mâine. La Târgul
Mondial al Educaþiei de la Lisabona, a
produs o adevãratã uimire faptul cã o
universitate, respectiv Universitatea Spiru
Haret, de altfel singura din România ºi
printre puþinele din lume, este proprietara
unui post propriu de televiziune, post
naþional, cultural ºi universitar. Se transmit
cursuri înregistrate sau direct din amfiteatru,
dezbateri, dupã o grilã bine definitã, în care
fiecare facultate ºi fiecare disciplinã, cu
lecþiile respective, sunt riguros programate.
În ziarele centrale, zilnic, este publicat
programul, ca ºi în revista proprie Opinia
naþionalã, pe Internet. Studentul din oricare
colþ de þarã îºi vede profesorul pe ecran. El
poate intra în legãturã directã, telefonic, sã
întrebe în timp ce se susþine cursul, sau
poate sã-ºi înregistreze pe casete prelegerile
profesorului. Cei care au activitãþi
productive (sunt angajaþi) în cursul zilei pot
viziona, în reluare, prelegerile noaptea.
Studenþii au posibilitatea ca prin aceste
resurse sã-ºi vadã profesorul direct, sã
înveþe de la acesta, ascultându-l, notându-ºi ceea ce spune vorbitorul în cursul
transmis de televiziune.
Cea de-a cincea resursã de studiu este
publicaþia sãptãmânalã Opinia naþionalã,
care, în timpul anului universitar, publicã
întrebãri, rãspunsuri, consultaþii, informaþii.
Aceastã publicaþie este distribuitã
sãptãmânal la fiecare Centru teritorial ID.
Un student ID poate sã foloseascã una
dintre cele cinci resurse, sau toate în mod,
conjugat. Se deduce cã studentul de la

învãþãmântul la distanþã poate învãþa în
sistemul clasic, cunoscut, folosind cartea
tipãritã, mai mult, chiar Notele de curs, însã
poate fi, totodatã, ºi în postura celui ce
mânuieºte foarte bine computerul, având
posibilitatea sã navigheze pe Internet, prin
satelit, sã intre în spaþiul virtual ºi sã
recepþioneze cursurile respective. Acest model
practic, concret, compus din Biblioteca
virtualã, televiziune existã în România la
Universitatea Spiru Haret. Este bine concertat,
atât social, cât ºi metodic, întrucât în România
nu existã încã nivelul avansat de dezvoltare
informaticã la care au ajuns þãrile vestice.
Universitatea Spiru Haret face acest efort
excepþional, extrem de dificil, de a tipãri cãrþi.
Sunt mii, zeci de mii de volume, de cãrþi care
se tipãresc ºi se transportã la Centrul ID, fiind
oferite studenþilor pentru o taxã de 300$ care
este aferentã învãþãmântului la distanþã. La
Universitatea Spiru Haret nu se percep alte
taxe pentru învãþãmântul la distanþã.
La Universitatea Spiru Haret prin
hotãrârea Senatului universitar se prevede
durata de patru ani, ca la cursul de zi, cu
aceeaºi programã analiticã, cu acelaºi plan de
învãþãmânt. Acesta este un avantaj net, în
situaþia în care învãþãmântul este dirijat spre
acasã, spre student. Învãþãmântul este
dislocat în teritoriu. Nu are importanþã faptul
cã un student susþine examenele în teritoriu
sau la Bucureºti. Cadrul didactic manifestã
aceeaºi exigenþã sau foloseºte aceeaºi
procedurã de examinare. Esenþial este faptul
cã studentul nu suportã cheltuieli de transport,
nu este afectat de cheltuieli de cazare º.a.
În legãturã cu organizarea evaluãrii
rezultatelor examinãrii, directorii de Centru
ID organizeazã ºi programa împreunã cu
facultãþile din Bucureºti, felul de derulare a
sesiunii de iarnã, de varã ºi a celei de
toamnã. Dar, de regulã, aceastã programare
se realizeazã pentru zilele de sâmbãtã sau
duminicã, tocmai pentru a nu deranja
studentul, tocmai pentru ca cel din câmpul
muncii dispus sã studieze sã nu fie deranjat,
sã nu fie dislocat de la activitãþile curente.
Examinãrile, procedurile de examinare sunt
urmãtoarele: trimiterea directã a subiectelor
la Centrele ID, prin deplasarea cadrului
didactic ori prin examinarea computerizatã.
Sunt ºi alte formule de examene, mizând
pe onestitatea academicã, pe corectitudine,
pe cinste, pe exactitate în privinþa evaluãrii.
Aºadar, modelul de învãþãmânt la distanþã,
la Universitatea Spiru Haret îl explicãm
studenþilor, candidaþilor.
Înainte de anul 1989 a apãrut o carte care
se numeºte Megatendinþe, autor John Naisbit,
în conþinutul cãreia se spune cã lucrul în
ierarhie nu este mai eficient în competiþie cu
lucrul în reþea. Sunt universitãþi care rãmân
prizonierele viziunii clasice. Ele aºteaptã ca
la sediul lor sã vinã studenþii, sã se înscrie,
sã desfãºoare activitatea. Pentru prima oarã
în România, Universitatea Spiru Haret, care
are aproape 1400 de cadre didactice, o
infrastructurã
complet
deosebitã,
comparabilã la nivel mondial cu marile
universitãþi din lume, s-a deplasat în reþea,
în teritoriu. Fiecare municipiu reºedinþã de
judeþ este beneficiarul unui centru teritorial
pentru învãþãmântul la distanþã. Fiecare
centru are un secretariat, un director,
secretare, deci un întreg aparat care asigurã
ºi operaþiunile de admitere, înscriere a
studenþilor, explicând procedurile,
mecanismului ID sau rãspunzând la
întrebãrile pe care candidaþii le au.
Competiþia pe piaþã a educaþiei este foarte
puternicã. Avantajele comparative, realismul
acþiunilor ºi respectarea strictã a calitãþii,
încadrarea riguroasã în legalitate, cu nici un
fel de concesie este ceea ce determinã atracþia
pe care studenþii o au pentru înscrierea la
Universitatea Spiru Haret. De aceea, aceste
centre, aºa cum sunt ele înfiinþate ºi
funcþioneazã, intrã în rol practic într-o manierã
foarte rapidã. Cu cât studenþii sunt mai mulþi,
cu atât centrul are o bazã de funcþionare mai
bunã, pozitivã ºi desigur ºi activitatea este
asimilatã mai bine pe întreg teritoriul þãrii. Se
are în vedere sã se realizeze o colaborare între
centrele ID. La nivelul fiecãrei facultãþi ºi
specializãri existã un prodecan care are sarcini

directe, clare în probleme de învãþãmânt la
distanþã; existã secretarã pentru fiecare an de
studiu la învãþãmânt la distanþã; existã
telefonie, calculator, legãturile pe Internet,
e-mail-urile care trebuie sã funcþioneze
continuu, eficient. Aceastã comunicare largã,
precisã ºi operativã conduce, la succesul
scontat. Universitatea se bucurã de un
prestigiu enorm. Instituþia este acreditatã prin
lege; Universitatea Spiru Haret este dominantã
în peisajul învãþãmântului superior din
România. Persoanele care sunt în fruntea
Centrelor teritoriale sunt profesori universitari,
cadre didactice, oameni cu experienþã
excepþionalã în domeniul învãþãmântului,
inspectori generali ºcolari ºi directori de licee,
directori de colegii naþionale.
Universitatea Spiru Haret este integratã
în prezent într-un sistem de învãþãmânt
superior, în temeiul legalitãþii.
Dar, valoarea academicã a corpului
didactic, baza materialã de excepþie,
calitatea procesului de învãþãmânt, efortul
de a þine pasul cu tot ceea ce este nou în
domeniu, în conþinutul disciplinelor predate,
ca ºi în metodologia didacticã, fac din
Universitatea Spiru Haret o instituþie de
învãþãmânt superior aptã sã punã în
funcþiune, cu rigoare ºi rãspundere, o formã
modernã de pregãtire a tinerei generaþii.

Televiziunea România de Mâine
a lãrgit orizontul accesibilitãþii
studiilor universitare
Peste 1.200 de ore de emisie cu caracter didactic într-un an de studiu
Ilie CIURESCU

Oamenii rãmaºi în cea mai mare parte
sãraci, în ciuda agitaþiei tuturor variantelor
de apãrãtori ai dreptului persoanei ºi a
umilitoarelor performanþe tehnologice, sperã
în miracole aducãtoare de trai normal, decent
ºi pe cât se poate, civilizat ...
Se spune cã vine timpul credinþei, al
împãcãrii, solidaritãþii ºi acþiunii, sub semnul
divinitãþii cãreia oamenii îi rãmân devotaþi,
indiferent de rasã, culturã ºi religie ... A crede
fiecare în Dumnezeul propriu înseamnã imens
numai dacã tot ce le spune Stãpânul lor
suprem, pe care doar îl simt fãrã a-l vedea, le
va dezvãlui ºi îi va învãþa marile secrete al
înþelegerii: sã fie curmate ura ºi confruntarea
ºi sã se reabiliteze dreptatea ºi buna cuviinþã
... ºtiinþa de carte sã izbândeascã la scarã
planetarã, în lupta cu ignoranþa ...
Prea mult ºi prea agresiv antrenatã în
dispute aprige pentru stãpânirea interesatã a
ochilor, urechilor ºi gândului supuºilor ei,
televiziunea ca instituþie îºi pregãteºte cu
grijã, meticulos ºi captivant, strategiile pentru
a-ºi menþine ºi chiar accentua dominaþia pe
piaþa spectacolului lumii... Experþii prezic, e
adevãrat timid ºi cu regretul de a se ajunge la
subþierea profiturilor din publicitate, o treptatã
abandonare a grilei pline de violenþã, crimã,
viciu, sex ºi supralicitare a instinctelor
primare, cochetând, poate ºi pentru o
reechilibrare a poziþiei faþã de autoritatea
publicã, cu instrucþia ºi educaþia...
Acolo unde s-au înþeles imperativele
timpului ºi mai ales ale celui viitor,
televiziunea cedeazã strategic ºi cu bãtaie pe
termen lung o parte a programelor ei,
învãþãmântului, ºtiinþei, artei, culturii,
educaþiei, civilizaþiei...
Televiziunea România de Mâine
demonstreazã de patru ani cã este în rezonanþã
optimã cu aspiraþiile ºi exigenþele vremurilor
ce vor veni ºi a legat programatic raþiunea de
a fi cu tot ce înseamnã cunoaºterea la valoare
intelectualã.
TvRM a stabilit din prima clipã a emisiei
în audiovizualul românesc legãturi solide cu
Universitatea Spiru Haret. Funcþioneazã ca
rezultat, la parametrii din ce în ce mai înalþi,
ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ, un
model de colaborare complexã dintre
academicul reprezentat de cadre didactice de

þinutã, deþinãtoare ale înþelepciunii, ale
experienþei de viaþã ºi ale cunoºtinþelor
tehnologice, culturale, ºtiinþifice, artistice, cu
redactori, reporteri, producãtori ºi realizatori
de televiziune. Universitarul afirmã,
argumenteazã, demonstreazã, comenteazã,
experimenteazã, sistematizeazã, îndrumã
studiul individual, verificã gradul de asimilare,
cântãreºte ºi aºeazã poziþiile ierarhic. Teleastul
consemneazã tot, selecþioneazã profesional,
alege ºi aplicã proceduri consacrate pentru mai
buna percepere a mesajelor, pentru a întreþine
în dinamism permanent interesul, pentru a
garanta în cele din urmã imperativul de a
captiva, pentru a genera întrebãri ºi cãutãri ale
rãspunsurilor prin studiu individual ºi cercetare.
Universitarul ºi teleastul coopereazã în
condiþii de complementaritate, interactiv,
fiecare factor adaptându-ºi contribuþia proprie
la cerinþele ºi particularitãþile partenerului de
operã educaþionalã. În fapt, universitarii îºi
apropie tehnici ºi proceduri ale televiziunii, iar
realizatorii de emisiuni pentru învãþãmântul la
distanþã sunt primii care trebuie sã înþeleagã
conþinutul fiecãrei teme ºi sã îl adapteze
specificului TV, pentru mai buna asimilare.
Rezultatul este semnificativ: elaborarea ºi
difuzarea prin programe zilnice a peste 1.200
de ore de emisie cu caracter didactic într-un
an de studiu. Aceasta presupune în primul
rând, investiþii de milioane de dolari ºi o
activitate ºtiinþificã în pas cu standardele
internaþionale din domeniul televiziunii.
Înseamnã imens posibilitatea oferitã tuturor
studenþilor, tuturor tinerilor, tuturor
telespectatorilor, fãrã nici o urmã de
discriminare, de a avea la dispoziþie în spaþiul
propriu al existenþei, în familie, în localitatea
de domiciliu, cunoºtinþele, sistemul, metoda
ºi mijloacele de a studia ºi asimila pentru
propria formare, pentru propria carierã, dar ºi
pentru comunitatea din care face parte.
Suntem, prin aceasta, în pas cu demersurile
din lume pentru a face din omul secolului XXI
un om educat, instruit, competent.
Cifrele care dau dimensiunea pe plan
internaþional a programelor de învãþãmânt
sunt elocvente: se tinde ca 70-80% din cei
antrenaþi în activitãþi de tot felul sã dispunã
de pregãtire universitarã. Universitatea Spiru
Haret ºi Televiziunea România de Mâine
transmit la scarã naþionalã 25 de ore de
programe sãptãmânal sub genericul
ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ. Sunt

prelegeri susþinute de academicieni, profesori
universitari doctori, conferenþiari universitari
doctori, lectori universitari doctori sau
doctoranzi. Fiecare student, fiecare
telespectator dornic sã-ºi ridice nivelul
intelectual aflã din aceste prelegeri cunoºtinþe
aduse la zi din domeniile Filosofie, Jurnalism,
Marketing, Comerþ Exterior, Management
Financiar-Contabil, Finanþe ºi Bãnci,
Matematicã, Informaticã, Istorie, Lingvisticã,
Literaturã, Arhitecturã, Drept, Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, Geografie,
Muzicã, Sociologie, Psihologie.
Cadrul didactic universitar ºi teleastul
transmit ºtiinþa de carte, dirijeazã
metodologic asimilarea, aºeazã sistematic
cunoºtinþele în capitole recapitulative,
recomandã bibliografie. Acum pot sã înveþe
în condiþii foarte apropiate de egalitate ºi
orãºeanul ºi sãteanul, ºi bogatul ºi sãracul,
fãrã sã-ºi pãrãseascã locul natal sau de
reºedinþã, fãrã cheltuieli pentru drumuri,
cazare, cantinã. S-a ajuns atât de departe, ºi
Universitatea Spiru Haret aplicã acest
procedeu avansat, încât nu este necesarã
deplasarea nici pentru examene, evaluarea
cunoºtinþelor realizându-se prin calculatoare
la distanþã (acasã ºi la centrul universitar),
conectate printr-un soft care este operaþional
ºi la Universitatea Harvard din Statele Unite.
Studii aprofundate ºi cercetãri complexe,
sondaje ºi experimente sistemice, simulãri ale
evaluãrii aratã cã ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA
DISTANÞÃ aplicat pentru prima oarã în
România de Universitatea Spiru Haret ºi
Televiziunea România de Mâine are o
contribuþie decisivã la extinderea ºi
perfecþionarea sistemului educaþional, la
diminuarea diferenþelor de ordin social ºi
material dintre categoriile de tineri provenind
din medii diferite, stimulând decisiv o
competiþie cu adevãrat naþionalã, prin care
studenþimea de astãzi se pregãteºte sã devinã
specialistul, expertul, liderul de mâine.
Evident, trebuie sã se reþinã cã acest proces,
aceastã metodã, acest model are nevoie sã
fie bine înþeles ºi sprijinit întru aplicare
neîngrãditã, pentru ca România de mâine sã
reprezinte o realitate marcând un salt calitativ
revoluþionar, o naþiune care a înþeles ºi
acþioneazã ºtiinþific, inspirat pentru
convieþuirea într-o altã lume, mai favorabilã
aspiraþiilor omului de pretutindeni.
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Universitatea în era
ºi în societatea cunoaºterii
Prof.univ.dr. ªtefan COSTEA,
directorul Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic



Dincolo de funcþiile tradiþionale de învãþare,
formare ºi cercetare ºtiinþificã  o solidã culturã
universitarã.
 Un curriculum universitar modern, în
concordanþã cu tot ce este valoros în ºtiinþã.
 Investiþii remarcabile pentru dotarea modernã
a spaþiilor de învãþãmânt ºi a laboratoarelor.
Astãzi nu mai este necesar a demonstra
cât de mare este importanþa educaþiei în
general, a învãþãmântului universitar, în
special, pentru destinul societãþii ºi a
umanitãþii, într-o lume în care inegalitãþile
dintre persoane, popoare, naþiuni ºi þãri cresc
continuu ºi în care considerentele economice,
puterea absolutã a banului ºi goana pentru
obþinerea unor profituri tot mai mari, cu orice
preþ, înlãturã valorile etice ºi ameninþã sensul
uman al solidaritãþii. Aceasta, deoarece se ºtie
ce rol esenþial îl are învãþãmântul, cel
universitar în mod deosebit, în asigurarea
dezvoltãrii economico-sociale ºi culturale
endogene, în consolidarea ºi dezvoltarea
democraþiei, în apãrarea pãcii, ca una din
valorile umane fundamentale ºi a celorlalte
drepturi ºi libertãþi fundamentale ale omului.
Realizarea unei misiuni de asemenea
dimensiuni, reclamã imperios deschiderea de
noi cãi pentru reînnoirea ºi transformarea
învãþãmântului superior, în direcþiile pe care
le impun istoria ºi dezvoltarea societãþilor
contemporane, care devin din ce în ce mai
rapid societãþi ale cunoaºterii ºi informatizãrii.
În consecinþã, în prezent este clar cã
studiile universitare trebuie sã se schimbe
radical, sã devinã în mod organic flexibile ºi,
în acelaºi timp, mai diverse în structurile,
instituþiile, curricula, natura ºi programele în
cadrul cãrora se realizeazã. Ele trebuie sã se
transforme ºi sã se modernizeze nu numai
pentru a þine pasul cu transformãrile ce se
înregistreazã la nivelul ontologiilor sociale,
ci ºi pentru a fi în mãsurã sã anticipeze apariþia
ºi dezvoltarea noilor necesitãþi ale societãþii
ºi oamenilor ºi sã fie deschise necesitãþilor
permanentizãrii educaþiei populaþiilor adulte.
Atât pentru actualizarea cunoºtinþelor ºi
competenþelor sau reconversiei profesionale,
cât ºi pentru pregãtirea lor în vederea retragerii
din viaþa profesionalã activã ºi dezvoltarea lor
culturalã ºi umanã, în general.
Toate acestea conduc la concluzia cã
funcþiunile universitãþii contemporane trebuie
sã fie reconsiderate ºi extinse. Dincolo de
funcþiile sale tradiþionale de învãþare, formare
ºi cercetare ºtiinþificã, care rãmân
fundamentale, universitatea de azi feste
chematã sã îºi asume un rol sporit ºi expres în
eforturile de formare a unui nou tip de
personalitate umanã, care sã depãºeascã
formaþia omului îngust specializat, divizat,
ºi sã devinã omul complet sau omul total,
caracterizat prin dezvoltarea echilibratã a
tuturor componentelor personalitãþii 
integralitate fizicã, intelectualã, afectivã, eticã
 ºi prin capacitatea de afirmare ºi valorificare
cât mai deplinã a resurselor ºi disponibilitãþilor
individuale, potrivit pluralitãþii naturii umane.
A devenit o necesitate stringentã ca în
curricula ºi studiile universitare sã fie incluse
ºi acele componente care privesc actualele
probleme globale ale omenirii, cum sunt:
sãrãcia, foamea, analfabetismul, inegalitãþile
sociale, subdezvoltarea, problemele energiei,
apei, mediului ºi ecologiei, alienarea
economicã, politicã ºi socialã etc.,
universitatea fiind chematã sã îºi sporeascã
contribuþia la soluþionarea acestor probleme
majore de ordin planetar sau de importanþã
regionalã ºi localã.

Alãturi de eforturile de promovare a
învãþãmântului ºi a cercetãrii ºtiinþifice
activitãþile universitare sunt chemate sã
resitueze pe prim plan eforturile consacrate
prezervãrii unitãþii dintre culturã ºi
învãþãmântul superior, promovãrii valorilor
culturale autentice, prin toate mijloacele de
care dispun. În acelaºi timp, ele trebuie sã îºi
îndeplineascã rolul lor de creatoare de valori
noi, în mãsurã sã revitalizeze cultura, potrivit
necesitãþilor umane care evolueazã. În acest
context, în eforturile lor de a participa mai activ
la dezvoltarea culturalã, universitãþile au
obligaþia de a-ºi reexamina propria lor
culturã, respectiv, ansamblul coerent al
simbolurilor organizate  cunoaºterea ºi
modalitãþile sau tehnicile cunoaºterii, valorile,
principiile ºi normele comportamentale ºi de
acþiune proprii lumii universitare. Întrucât,
cultura universitarã contribuie în mod hotãrâtor
la formarea personalitãþii studenþilor care, ca
absolvenþi ai universitãþii sunt, în ultimã
instanþã, produsul unui proces de iniþiere, de
asimilare, de adaptare ºi de creaþie culturalã,
care imprimã un stil al individului ºi suscitã
emergenþa de modele culturale în societate.
ªi, nu în ultimul rând, astãzi se impune o
nouã abordare ºi soluþionare a ansamblului

epocã în care cunoaºterea umanã, ºtiinþa ºi
tehnologia deschid noi orizonturi, nebãnuite,
economice, sociale, politice, culturale ºi
spirituale la nivelul întregii planete.
În condiþiile în care, modelele muncii, ale
vieþii economice, sociale ºi umane se
transformã radical, în conþinutul studiilor
universitare este obligatoriu sã se regãseascã
asemenea probleme ºi teme ca:
 studiile universitare ºi dezvoltarea;
 noile exigenþe ale lumii muncii;
 învãþãmântul superior ºi dezvoltarea
umanã sustenabilã:
 dezvoltarea naþionalã, dezvoltarea
regionalã ºi globalã;
 de la tradiþional la virtual-noile
tehnologii informatice ºi de comunicare;
 învãþãmântul superior, cultura ºi
societatea º.a.
Reînnoirile ce se opereazã în curriculumul studiilor, trebuie sã fie urmat de
înnoirea formelor ºi metodelor de
pregãtire ºtiinþificã, de specialitate ºi
metodicã, atât a personalului didactic, cât
ºi a studenþilor, pentru a fi în mãsurã sã
abordeze ºi sã trateze adecvat noile
conþinuturi ºtiinþifice, cu caracter
multidisciplinar, interdisciplinar ºi
transdisciplinar.
În acelaºi timp, în condiþiile în care, în
cea de a doua jumãtate a secolului trecut,
învãþãmântul superior a înregistrat o
spectaculoasã expansiune, numãrul
studenþilor crescând de aproximativ ºase ori
(de la 13 milioane în anul 1962, la 82
milioane în 1995), a devenit deja o sarcinã
expresã stabilirea unor sisteme de învãþãmânt
superior de masã, integrate în sistemele
generale de educaþie ºi formare pe parcursul
întregii vieþi. Cu asigurarea tuturor
condiþiilor pentru ca acesta sã fie în mãsurã
sã ofere unui numãr cât mai mare de membrii
ai generaþiilor tinere ºi adulte, pregãtire de
înaltã calitate, abilitãþi ºi competenþe care sã
le permitã acces adecvat în viaþa profesionalã
ºi socialã activã ºi sã poatã sã îºi
perfecþioneze continuu cunoaºterea ºi
capacitatea de muncã ºi de creaþie.

Opinii
în
Opinia
relaþiilor ºi interacþiunilor dintre universitate
ºi societate. În primul rând, relaþiile dintre
învãþãmântul universitar, stat ºi societate, în
general. Pentru ca universitatea sã îºi poatã
îndeplini misiunile sale, o condiþie esenþialã,
care trebuie sã fie pe deplin satisfãcutã este
cea a respectãrii ºi garantãrii autonomiei
instituþionale ºi a libertãþilor academice de
cãtre stat ºi societate. Concomitent cu datoria
universitãþii de a da socotealã, de a accepta
ca, ceea ce face ºi ceea ce produce, în
calitatea sa de componentã majorã a educaþiei
ca serviciu social ºi ca bun public sã fie
evaluat, în termenii concordanþei dintre ceea
ce societatea aºteaptã ºi are nevoie ºi ceea ce
învãþãmântul universitar oferã, prin evaluarea
calitãþii, pe bazã de merit. Atât în cazul
universitãþii publice, finanþate de stat, cât ºi
al celor private, susþinute de comunitãþile
sociale pe care le deservesc.
În acest context al misiunilor
schimbãtoare ale universitãþii, curriculumul studiilor universitare se cere a fi
reconsiderat ºi modernizat, din
perspectiva unor noi paradigme ale
educaþiei, ca proces de formare ºi dezvoltare
umanã, într-o epocã în care societãþile
contemporane devin din ce în ce mai mult
societãþi ale cunoaºterii ºi informatizãrii,

Un loc ºi un rol important în realizarea
obiectivelor de dezvoltare contemporanã a
învãþãmântului universitar îl are ºi efortul
de cunoaºtere ºi de valorificare de cãtre
instituþiile de învãþãmânt superior,
naþionale, a experienþei internaþionale, prin
dezvoltarea cooperãrii, parteneriatului ºi
solidaritãþii interuniversitare, atât pentru
ridicarea calitãþii ºi eficienþei interne a
învãþãmântului, cât ºi pentru construirea de
noi punþi de legãturã între partenerii locali,
naþionali ºi la nivel internaþional.
Pe aceste coordonate ºi-a înscris
eforturile, încã de la înfiinþarea sa,
Universitatea Spiru Haret de dezvoltare ºi
modernizare a tuturor componentelor
structurale ºi funcþionale ale sale, începând
cu accesul la cursurile, sintezele,
consultaþiile, dezbaterile etc. transmise timp
de 10 ore pe zi de tvRM, post propriu de
televiziune, creat special, atât pentru
facilitarea accesului la studii pentru un numãr
cât mai mare de tineri, cât ºi pentru
modernizarea didacticii universitare, sporirea
eficienþei ºi ridicarea calitãþii procesului de
învãþãmânt.
De la înfiinþarea sa ºi pânã în prezent
Universitatea noastrã a fãcut eforturi
constante pentru crearea, dezvoltarea ºi

modernizarea infrastructurii învãþãmântului, investind numai din surse proprii,
aproape 2.000 de miliarde de lei pentru
asigurarea ºi dotarea modernã a spaþiilor de
învãþãmânt ºi a laboratoarelor, achiziþionarea
de tehnologii informatice ºi de comunicare,
de tehnologii didactice, procurarea unui volum
semnificativ de carte pentru bibliotecile
Universitãþii ºi ale facultãþilor etc.
În centrul eforturilor de dezvoltare ºi
modernizare a studiilor din Universitate au
fost situate constant, noi abordãri
educaþionale, creative ºi inovative, atât în
curricula generalã a studiilor, cât ºi în
curricula disciplinelor specifice de studii,
astfel încât acestea sã þinã pasul cu procesele
debordande ale cunoaºterii ºtiinþifice, cu
dezvoltãrile din ce în ce mai rapide ºi mai
inedite ale tehnologiei ºi, în special, ale
tehnologiilor informatice ºi de comunicaþie,
cu evoluþiile ºi transformãrile profunde ale
proceselor economico-sociale, fenomenelor
politice ºi dezvoltãrii culturale. Corelativ
acestor preocupãri sunt ºi cele privind
modernizarea didacticii învãþãmântului
superior, consacrate identificãrii ºi
promovãrii unor noi viziuni, noi metode ºi
tehnici de învãþare, creãrii unor noi tipuri de
predare ºi de învãþare, cuplate cu utilizarea
unor noi strategii, sisteme ºi tehnici de
evaluare, capabile, pe de o parte, sã
evidenþieze, iar pe de altã parte, sã
promoveze nu numai resursele ºi forþele
memoriei, ci ºi, mai ales, pe cele ale
înþelegerii, abilitãþile de aplicare practicã a
cunoºtinþelor asimilate, precum ºi
capacitãþile de creaþie ºi inovaþie ale
studenþilor.
Întrucât atingerea unor astfel de obiective
este organic corelatã cu competenþele ºi
calitatea personalului didactic, conducerea
Universitãþii stimuleazã eforturile necesare
pentru elaborarea ºi implementarea unor noi
modele de formare ºi perfecþionare a
personalului didactic ºi sprijinã, în toate
privinþele, eforturile de înnoire a pregãtirii
de specialitate, ºi de introducere ºi procesele
de formare personalului, a unor noi forme
ºi modalitãþi de pregãtire psihopedagogicã
ºi sociologicã, didacticã ºi metodicã,
teoreticã ºi practicã, astfel încât acesta sã
fie în mãsurã sã trateze didactic noile
conþinuturi ºtiinþifice, multi ºi
interdisciplinare, ale predãrii-învãþãrii ºi
formãrii noilor generaþii de specialiºti cu
înaltã calificare pentru toate sferele ºi
domeniile activitãþii ºi vieþii sociale.
Nu în ultimul rând, Universitatea noastrã
este deschisã ºi depune eforturi pentru
dezvoltarea relaþiilor internaþionale,
considerând cooperarea interuniversitarã
ca o parte integrantã a misiunilor
instituþionale ale sale. În acest domeniu ea
favorizeazã relaþii de cooperare bilateralã ºi
multilateralã, în cadrul unor programe
realizate, atât sub egidã guvernamentalã,
interguvernamentalã, cât ºi în sistemul
organizaþiilor non-guvernamentale, urmãrind
favorizarea promovãrii mobilitãþii
academice internaþionale, schimbul de idei
ºi de experienþã, realizarea de programe ºi
proiecte educative ºi de cercetare ºtiinþificã,
prin eforturi concertate cu instituþii de
învãþãmânt superior din Europa ºi din afara
Europei. O atenþie specialã acordã în acest
scop, creãrii unor structuri ºi mecanisme care
sã faciliteze promovarea ºi managementul
cooperãrii internaþionale universitare.
Chiar ºi un tur sumar de orizont asupra
situaþiei actuale ºi perspectivelor
învãþãmântului universitar este edificator,
atât în privinþa dimensiunilor, cât ºi a
gradului de complexitate al eforturilor pe
care sunt chemaþi sã le depunã toþi actorii
din sistemul învãþãmântului superior ºi, în
primul rând, personalul didactic ºi studenþii,
pentru a gãsi, cele mai bune soluþii marilor
probleme ale punerii de acord a relaþiilor
dintre învãþãmântul universitar, ºtiinþa,
cultura ºi societãþile cognitive contemporane.

La Bucureºti, s-a desfãºurat recent

Conferinþa internaþionalã
privind dimensiunile etice ºi morale
pentru învãþãmântul superior ºi ºtiinþã în Europa
Amploarea ºi însemnãtatea cu totul
remarcabile ale acestei reuniuni ºtiinþifice
internaþionale de la Bucureºti sunt ilustrate
deopotrivã prin organizare, prin
participare, prin problematica supusã
dezbaterii ºi prin concluzii. Dintre
organizatori fac parte instituþii de prestigiu
internaþional precum Centrul European
pentru Învãþãmântul Superior (UNESCOCEPES) ºi Academia Europeanã de Artã,
ªtiinþã ºi Umanioare (EAASH), în
colaborare cu Universitatea Naþiunilor
Unite (UNU) ºi Divizia UNESCO pentru
ªtiinþele de Bazã ºi Inginerie. Reuniunea
s-a desfãºurat sub înaltul patronaj al
Preºedintelui României, Ion Iliescu, ºi al
Preºedintelui Republicii Franceze, Jacques
Chirac. Împreunã cu oficialitãþi ºi
universitari din România, la conferinþã au
participat peste 40 de specialiºti din diverse
regiuni ale lumii, miniºtri ai educaþiei,
rectori, profesori ºi cercetãtori din cele mai
prestigioase universitãþi europene ºi
extraeuropene, precum ºi reprezentanþi ai
unor organisme europene. Lucrãrile
conferinþei internaþionale s-au desfãºurat
în ºase sesiuni dintre care ultima a fost
consacratã formulãrii de concluzii ºi
adoptãrii de recomandãri într-o istoricã
Declaraþie de la Bucureºti.
Deschiderea oficialã a lucrãrilor a avut
loc vineri 3 septembrie a.c., în moderna
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salã Auditorium a Muzeului Naþional de Artã
al României, dupã care au fost prezentate cele
mai reprezentative comunicãri aparþinând, în
ordinea în care au fost rostite, urmãtoarelor
personalitãþi: Jan Sadlak, Director
UNESCO-CEPES, Henryk Ratajczak,
Vicepreºedinte al Academiei Europensis,
Philippe Etienne, Ambasadorul Franþei în
România (mesaj din partea Preºedintelui
Republicii Franceze, Jacques Chirac),
Alexandru Athanasiu, Ministrul Educaþiei ºi
Cercetãrii din România (mesaj prezentat de
Radu Damian, Secretar de Stat în respectivul
minister), Howard Moore, Director
UNESCO (reprezentantul dlui Koïchiro
Matsuura, Director-General UNESCO),
Andrei Marga (în numele dlui Hans Van
Ginkel, Rectorul Universitþii Naþiunilor
Unite), E.S. Monseniorul Jean-Claude
Périsset, Nunþiul Apostolic al Sfântului
Scaun în România (din partea Papei Ioan
Paul al II-lea), Ion Iliescu, Preºedintele
României.
Desigur, bogatele informaþii, opinii ºi, în
general, noile orientãri ale Conferinþei
internaþionale de la Bucureºti vor fi pe larg
dezbãtute în perioada urmãtoare. Cu atât mai
mult cu cât ele au fost sintetizate într-un
document cu caracter programatic. Pânã
atunci însã, sã reþinem câteva dintre
caracteristicile definitorii ale manifestãrii

ºtiinþifice ca atare. Cea mai importantã:
recenta reuniune internaþionalã de la Bucureºti
a ridicat ºi a dezbãtut cu mult curaj problema
profundelor implicaþii etico-morale ale
progresului tehnic în contextul globalizãrii. Sa precizat net cã progresul tehnologic poate
furniza mijloace de distrugere în masã a
speciei umane. În acest sens au fost aduse
numeroase exemple: ameninþarea globalã a
bombei atomice; descoperirile spectaculoase
din domeniul chimiei ºi reversul lor  poluarea
mediului înconjurãtor; biologia molecularã ºi
geneticã cu efecte secundare foarte
periculoase; utilizarea tot mai intensã a
energiei industriale ameninþã cu schimbãri
climatice º.a.m.d. Evident, asemenea semnale
de alarmã au fost trase frecvente ºi pânã acum.
Spre deosebire, însã, de reuniunile
internaþionale precedente, Conferinþa de la
Bucureºti vede atenuarea contradicþiei dintre
valenþele progresului nu prin reducerea
ritmului acestuia, ci pe cale etico-moralã ºi
juridicã. Nu a fost, aºadar, o admonestare a
civilizaþiei contemporane  cum întâlnim
adesea în reuniunile internaþionale de acest gen
, ci încercarea de a-i sublima atributele printro infuzie de moralitate, prin mult dorita sintezã
dintre Libertate, Rãspundere ºi Drept. Aºadar,
prin înnobilarea cercetãtorului ºtiinþific ºi a
matricei lui spirituale - universitatea  cu
vocaþia reflecþiei critice, a spiritului de

dreptate ºi, în genere, a echilibrului. Orice
limitare a cercetãrii ºtiinþifice reprezintã o
contradicþie în termeni, astfel încât soluþia
salvãrii civilizaþiei noastre vine nu din restricþii
instituite în acest domeniu, ci din creºterea
responsabilitãþii pentru activitatea
personalã. Pledoariile în acest sens au fost
admirabile ºi ele rãmân ca elemente de
referinþã pentru o lungã duratã. Iatã o mostrã:
Am adoptat Declaraþia universalã a
drepturilor omului ºi campaniile pentru
drepturile omului sunt prezente peste tot. Dar
se face mai puþinã campanie pentru
responsabilitatea umanã, deºi ea devine tot
mai relevantã o datã cu interdependenþa
noastrã crescândã: acþiuni ale unor grupuri sau
chiar ale unor indivizi, într-o parte a globului,
pot avea un impact profund asupra altora.
De aceea etica, morala ºi corolarul lor,
responsabilitatea  s-a concluzionat  vor
determina dezvoltarea pe mai departe ºi întrun sens pozitiv a civilizaþiei umane.
Din aceastã perspectivã se poate aprecia
cã la recenta Conferinþã internaþionalã de la
Bucureºti, învãþãmântul academic ºi
cercetarea ºtiinþificã au primit o nouã
consacrare; de la condiþia, frecvent invocatã
pânã acum, de componente ale vieþii sociale
moderne, ele au fost ridicate la rangul de
factori determinanþi, hotãrâtori pentru
caracterul pozitiv al progresului tehnologic

Pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã
pentru profesia de cadru didactic
ºi obþinerea Certificatului de profesor
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, înfiinþat prin Ordinul Ministerului Educaþiei
ºi Tineretului nr. 416/12.06.2003 organizeazã, pe baza prevederilor Legii
învãþãmântului nr.84/1995 art. 68 (1-5), la sediul din Bucureºti al
Departamentului, activitãþi comasate, de pregãtire psihopedagogicã ºi
metodicã pentru cariera didacticã în regim de învãþãmânt
postuniversitar, pentru absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior, cu
diplomã de studii universitare, care opteazã pentru profesia de cadru didactic.
În Programul de pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã pentru
cariera didacticã sunt prevãzute urmãtoarele discipline de studiu ºi activitãþi
practice: Psihologia educaþiei; Introducere în pedagogie; Teoria ºi
metodologia instruirii ºi evaluãrii; Didactica specialitãþii; Douã discipline
opþionale; Practicã pedagogicã.
Cursanþii care au urmat Programul de pregãtire psihopedagogicã ºi
metodicã obþin, conform legii, Certificatul de absolvire pe baza cãruia
pot funcþiona ca profesori.
Activitãþile se organizeazã în perioada 1 octombrie 2004  31 ianuarie
2005 ºi se vor desfãºura la sfârºit de sãptãmânã.
Înscrierile se fac la secretariatul Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, prin completarea unei Fiºe de înscriere, în care
se consemneazã ºi achitarea taxei corespunzãtoare.
Actele necesare pentru înscriere: Diplomã de licenþã  copie legalizatã;
Certificat de naºtere  copie legalizatã; Certificat de cãsãtorie (dacã este
cazul)  copie legalizatã; Buletin sau Carte de identitate  copie xerox; 2
fotografii tip buletin.
Informaþii suplimentare se pot obþine la secretariatul
Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic, str. I. Ghica
nr. 13, etaj V, telefon 314.00.75/149/fax 312.15.38; E-mail: ushdppd@spiruharet.ro

Aniversare la Academia Românã

250 de ani de la deschiderea
primelor ºcoli sistematice
româneºti
Era firesc ca un asemenea jubileu cu
rezonanþe aparte în istoria învãþãmântului
românesc sã fie marcat de Academia
Românã printr-un simpozion care s-a
desfãºurat în ambianþa oferitã de
amfiteatrul Ion Heliade Rãdulescu.
Cu acest prilej aniversar, au fost
evocate momente remarcabile înscrise cu
litere de aur în cronica învãþãmântului
românesc. Pe prim plan a fost pusã în
evidenþã strãdania acelui episcopvoievodal care a fost Inocenþiu MICUKLEIN, promotorul miºcãrii de redeºteptare
naþionalã ºi culturã umanistã, cunoscutã
sub numele de ªcoala Ardeleanã, prin
deschiderea, la Blaj, în 1754, a primelor
ºcoli sistematice româneºti. Promotoare ale
ideilor luministe, care au aprins în cugetele
româneºti mândria apartenenþei la
trunchiul latinitãþii, conºtiinþa continuitãþii
de neam, limbã ºi civilizaþie din vechea
Romã, al cãrei renume a intrat în numele
acestui popor aºezat în vatra strãmoºeascã
de la Carpaþi, Dunãre ºi Marea Neagrã, au
fost ªcoala de obºte (primarã), ªcoala
latineascã ºi Liceul Superior (transformat,
mai târziu, în Facultatea de Teologie).
În elita reprezentanþilor ªcolii Ardelene
au intrat episcopul Petru Pavel AARON,
întemeietorul ºcolilor blãjene, alãturi de
Samuel MICU, Gheorghe ªINCAI ºi Petru
MAIOR, urmaþi de Timotei CIPARIU,
Gheorghe BARIÞ, Simion BÃRNUÞIU,
precum ºi de galeria marilor dascãli care
au contribuit în mod strãlucit la dezvoltarea
învãþãmântului ºi ºtiinþei în Þãrile Române.
Referindu-se la asemenea personalitãþi
de prestigiu care au dãinuit peste veacuri în
conºtiinþa poporului român, acad. Eugen
SIMION, preºedintele Academiei Române,
a subliniat cã în mod sublim semnificativ,
unul dintre întâii preºedinþi ai Academiei a
fost ardeleanul Gheorghe BARIÞ, alegerea
sa reflectând conºtiinþa unitãþii românilor
din toate provinciile româneºti, unele aflate
sub stãpânirea austriacã sau þaristã. În 1843,

Ion Heliade RÃDULESCU, primul
preºedinte al Academiei Române,
referindu-se la Blaj, afirma: «De aici a
rãsãrit soarele românilor». La 1866, tânãrul
Mihai Eminescu, pe urmele fostului sãu
dascãl Aron PUMNUL, descins de pe
Târnave, exclama: «Te salut, micã Romã!»
În celãlalt veac, Mircea ELIADE remarca:
«Fãclia aprinsã la Blaj nu se va stinge
niciodatã»...
Deschiderea europeanã a ªcolii
Ardelene, a spiritelor care i-au conferit
strãlucire ºi prestigiu peste veac a fost
relevatã de acad. Rãzvan THEODORESCU,
ministrul Culturii ºi Cultelor, realizatã
inclusiv prin a doua mare Biblie (dupã cea a
lui ªerban CANTACUZINO, de la 1688),
tipãritã de Samuel MICU, la 1795. Dãruitã,
într-o ediþie excepþionalã, în timpul vizitei la
Vatican, PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA,
Biblia de la Blaj a fost primitã ca o rarã
ofrandã de Sfântul Pãrinte, o datã cu onoarea
de a deveni membru al Academiei Române,
fapt fãrã precedent în istoria papalitãþii.
Emoþionante au fost ºi evocãrile fãcute
de prof. univ. Ion BUZAªI, directorul
Colegiului Universitar de Institutori din
Blaj, care a reconfigurat paºii poetului
naþional Mihai Eminescu la altarul
dascãlilor sãi (ºcolari ºi spirituali), ce ºi-au
legat numele ºi fiinþa de Mica Romã a
marii istorii româneºti ºi de poetul,
prozatorul ºi diplomatul Ion BRAD care a
relevat dominanta vieþii spirituale din vatra
Blajului, de unde s-au ridicat spre nemurire
22 de academicieni români, antica legãturã
cu glia strãmoºeascã ºi conºtiinþa menirii
neamului românesc în lumea valorilor.
Astfel, simpozionul jubiliar s-a constituit
într-un omagiu adus celor care au vegheat
de-a lungul vremii ºi au contribuit în mod
remarcabil la dezvoltarea ºi perfecþionarea
învãþãmântului românesc, la afirmarea în
lume a valorilor lui indubitabile.

ºi, în genere, al civilizaþiei umane. Valenþelor
etico-morale ale universitãþii li se atribuie
sensuri noi, superioare în planul conºtiinþei
individuale, dar ºi al celei comunitare,
precum întãrirea solidaritãþii umane,
respectul pentru valori, complinirea
eforturilor creatoare, subsumarea oricãror
divergenþe dialogului fertil, cultivarea
respectului reciproc etc. Iar o datã cu aceste
noi sensuri etico-morale sporesc ºi valenþele
sociale ale învãþãmântului superior ºi ale
cercetãrii ºtiinþifice, în ideea ca accesul la
aceste valori sã nu mai cunoascã restricþii
artificiale. Tocmai educaþia pentru toþi,
accesul nelimitat la informaþii, comunicarea
fãrã frontiere fortificã solidaritatea umanã ºi
echilibrul social mult dorit din perspectivã
inclusiv etico-moralã. Chiar dacã asemenea
aspecte sociale ale eticii ºi moralei au fost,
uneori, doar tangenþial aduse în dezbaterile
Conferinþei, ele sunt organic integrate întregii
problematici specifice învãþãmântului
superior ºi cercetãrii ºtiinþifice ºi este
neîndoielnic cã vor fi evaluate ca atare.
Se cuvine, de asemenea, a fi relevat faptul
cã participanþi la Conferinþa internaþionalã au
elogiat activitatea Centrului European pentru
Învãþãmântul Superior (CEPES) de la
Bucureºti, aflat sub egida UNESCO, ºi rolul
sãu important în Procesul Bologna, al cãrui
obiectiv este edificarea, pânã în anul 2010, a
unui Spaþiu European al Învãþãmântului
Superior. Faptul cã UNESCO-CEPES este
acum membru al grupului de lucru pentru
implementarea Procesului Bologna, cã el oferã
sprijin ºi consultanþã þãrilor participante
inspirã încredere cã respectiva aspiraþie în
dimensiuni continentale se va împlini ºi
datoritã eforturilor depuse pe pãmânt
românesc  s-a subliniat în lucrãrile recentei
Conferinþe internaþionale de la Bucureºti. Din

aceastã perspectivã ne-am fi aºteptat ca, în
mesajul sãu adresat Conferinþei, ministrul
Alexandru Athanasiu sã fi înfãþiºat mai pe
larg atributele etico-morale ale
învãþãmântului superior românesc, graþie
cãrora deschiderea socialã a acestuia ºi
îndeosebi accesul larg al tinerilor la cele mai
înalte forme de pregãtire se aflã de multã
vreme la ordinea zilei în societatea
româneascã.
De altminteri, oficialitãþile româneºti la
recenta Conferinþã internaþionalã de la
Bucureºti nu par sã fi fost suficient de active
în afirmarea ºi susþinerea propriilor opinii ºi
a interesului naþional. Deºi exemple de acest
gen ar fi putut gãsi la mulþi dintre
componenþii reuniunii ca atare. Un singur
exemplu: în cuvântarea sa, Preºedintele
României, dl Ion Iliescu, a adus în discuþie,
tocmai în virtutea comandamentelor eticomorale ale lumii democratice, discriminãrile
flagrante, împinse pânã la crimã, pe care
oficialitãþile transnistrene de la Tiraspol le
exercitã asupra comunitãþilor de tineri (ºi de
pãrinþi ai acestora) care doresc sã înveþe în
limba lor. Este un exemplu de încãlcare
grosolanã a tuturor principiilor etico-morale
ºi de drept, un caz care a îngrozit comunitatea
democraticã europeanã ºi extraeuropeanã.
Firesc ar fi fost ca oficialitãþile româneºti,
participante la Conferinþa internaþionalã de
la Bucureºti, sã fi propus cel puþin
semnalarea cazului ca atare în Declaraþia
finalã a Conferinþei. Nu ºtiu ca cineva sã se
fi opus unei asemenea propuneri. Singura
explicaþie a faptului cã în Declaraþia finalã
nu se regãseºte semnalarea acestui caz
flagrant de discriminare ºi de purificare a
populaþiei pe criterii etnice rãmâne slaba
intervenþie, în dezbateri, a reprezentanþilor
noºtri. Ceea ce este regretabil.

Adela DEAC

Mihai IORDÃNESCU
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Profesorii noºtri ºi cãrþile lor

Antologie de literaturã
dacoromanã în texte comentate
Prof. univ. dr. Alexandru SURDU
Membru al Academiei Române
În legãturã cu trecutul îndepãrtat al
strãmoºilor noºtri se impun tot mai mult
câteva coordonate spaþio-temporale pe care
sunt obligate sã se înscrie, ºi o fac tot mai
frecvent, ºi cercetãrile istoricilor din þãrile
învecinate, în mãsura în care sunt
interesaþi, fireºte, de perioadele anterioare
venirii lor pe teritoriile traco-geto-dacice.
Primii au fost arheologii saºi, care i-au ºi
precedat uneori pe ai noºtri, apoi maghiarii
ºi bulgarii. Rezultatele sunt convergente
ºi dovedesc cã afirmaþiile istoricilor greci
despre mulþimea populaþiilor traco-getodacice ºi despre teritoriile imense (faþã de
cele greceºti) pe care aceºtia le locuiau sunt
veridice.
Deosebit de importante sunt ºi
asemãnãrile, uneori frapante, precum cele
vechi culturale ºi chiar vestimentare, ale
acestora cu ale populaþiei romanice de
astãzi de pe aceleaºi teritorii, de la nordul
Mãrii Negre pânã în Peloponez, cu
persistenþã maximã în ºaua Curburii
Carpatice. Faptul, accidental istoric, al
restrângerii acestei populaþii nu
îndreptãþeºte pe nimeni sã-i conteste nici
vechimea ºi nici teritoriul de baºtinã.
Arheologia ºi politica n-au fãcut niciodatã
casã bunã, cu toate cã istoria, în genere, a
fost, din pãcate, ºi mai este, adesea,
politizatã.
Istoria milenarã a unei populaþii
sedentare presupune, în mod firesc, ºi
istoria teritoriului pe care a trãit, chiar dacã
astãzi acesta este locuit, mai mult sau mai
puþin total, de alte popoare.
În legãturã, de exemplu, cu renumitele
tãbliþe de la Tãrtãria (Transilvania), se
ºtie cã au fost descoperite ºi altele
asemãnãtoare nu numai spre nord
(Moldova), ci ºi spre vest (Vincea, în
Serbia), spre sud (Gradesnica ºi Karanovo
în Bulgaria), dar ºi la Troia (în Anatolia
Tracicã). Ce importanþã are faptul cã astãzi
ele sunt locuite de sârbi, bulgari sau turci?
Indiferent de limba pe care o vorbeau,
traco-geto-dacii au avut o culturã proprie,
apreciatã în vremea istoricã, chiar de cãtre
filosofii greci, ca ºi de grecii cu care au
convieþuit la Pontul Euxin.
Acelaºi lucru este valabil ºi despre
traco-geto-dacii romanizaþi, cu deosebirea
cã despre aceºtia avem date istorice
abundente ºi precise ºi chiar scrieri de mare
amploare ºi valoare ale acestora.
Este meritul istoricului literar,
universitarului ºi scriitorului Mihail
Diaconescu de a ne fi oferit o masivã ºi
riguroasã Istoria literaturii dacoromane
(1999), bazatã pe toate cercetãrile
ºtiinþifice româneºti ºi strãine anterioare,

pe care le completeazã cu date despre
autori (ºi operele acestora) din Daciile
romanizate de la Sudul Dunãrii: Dacia
Ripensis, Dacia Mediterranea, Scythia
Minor (Dacia Ponticã) ºi alþii din Pannonia
ºi Moesia populate cu vorbitori de limba
latinã proveniþi din traco-geto-dacii
romanizaþi. Aceºtia sunt strãmoºii direcþi
ai românilor, fiind, pe bunã dreptate, numiþi
ºi strãromâni sau protoromâni. Literatura
creatã de ei este numitã dacoromanã sau
strãromânã sau protoromânã. Uneori este
numitã literatura noastrã strãveche.
De curând, Mihail Diaconescu a
completat Istoria amintitã, publicând o
utilã Antologie de literaturã dacoromanã.

Texte comentate, Editura Corifeu,
Bucureºti, 2003, 352 pagini, oferind, cu
alte cuvinte, celor interesaþi texte
ilustrative din operele scriitorilor dacoromani. Aceastã antologie era mai mult
decât necesarã. Ea corespunde unui larg
orizont de aºteptare.
Antologia cuprinde patru pãrþi,
referitoare: 1) la autorii pãgâni, cu o culegere
de inscripþii versificate (creaþii lirice
epigrafice compuse în hexametri); 2) la
autorii creºtini, cu texte despre martirii dacoromani; 3) la ªcoala literarã de la Tomis, cu
texte extrase din operele Sf. Ioan Cassian,
Sf. Dionisie Areopagitul ºi Ioan Maxentius;
4) la ªcoala literarã de la Dunãrea de Jos, cu
texte din operele Sf. Niceta de Remesiana ºi
Sf. Martinus de Bracara.
Antologia lui Mihail Diaconescu
cuprinde selecþiuni numai din operele
câtorva din scriitorii dacoromani (cei care
au fost traduºi în limba românã). Antologia
nu suplineºte, în nici un caz, Istoria
detaliatã a literaturii dacoromane. De fapt,
cele douã lucrãri se completeazã.

Pentru o ilustrare corespunzãtoare a
acestei Istorii ar fi necesar, cum remarca
pe bunã dreptate ºi Mihail Diaconescu, o
instituþie specializatã cu cercetãtori din
domeniile limbii, filologiei ºi istoriei
literare, respectiv un Institut de Studii
Istorice, Literare ºi Lingvistice
Dacoromane, care sã urmãreascã
înfãptuirea unui corpus al literaturii
noastre din secolele I-VI. Literatura
aceasta ne aparþine. Suntem datori s-o
cunoaºtem ºi s-o editãm în mod ºtiinþific,
pentru a fi receptatã în mod adecvat.
În ciuda caracterului restrâns ºi selectiv
al Antologiei, Mihail Diaconescu oferã
date istorice, biografice, stilistice ºi
culturale cuprinzãtoare, precum ºi
numeroase referinþe la întreaga operã a
scriitorilor prezentaþi. Textele pot fi
apreciate din perspectivã literarã,
lingvisticã, teologicã, istoricã ºi filosoficã
ºi au, în mod evident, o valoare universalã,
ceea ce dovedeºte încadrarea scriitorilor
dacoromani în spiritualitatea europeanã.
Amploarea ºi diversitatea preocupãrilor scriitoriceºti ale strãromânilor
(protoromânilor) demonstreazã caracterul
elevat ºi marea complexitate a culturii ºi
civilizaþiei dacoromane din perioada
primelor ºase secole ale creºtinismului.
Studiul textelor literare dacoromane
poate fi fãcut, între multe altele, ºi din
perspectiva valorilor, principiilor ºi
tradiþiilor morale traco-getice, menþionate
de istoricii ºi filosofii greci. Preocuparea
pentru o viaþã moralã decentã, apropiatã
în multe privinþe de cea creºtinã, se
dovedeºte la fel de intensã în scrierile
literare dacoromane, care pot fi considerate
primele lucrãri de eticã medievalã
europeanã.
Acesta este ºi cazul Micului tratat
despre moravuri al Sf. Martinus de
Bracara, nãscut în Pannonia Inferior,
apreciat, între alþii, ºi de cãtre filosoful
neotomist Etienne Gilson drept primul
moralist medieval european.
Este interesant faptul cã, deºi vorbeºte
despre pãcat, Sf. Martinus de Bracara nu
raporteazã comportamentele negative la
obiºnuitele prescripþii biblice, ci considerã
cã rãul este mai degrabã o stare fizicã ºi
psihicã necorespunzãtoare, un inconfort,
uneori foarte acut, determinat de cauze
exterioare care pot sã afecteze sufletul
omului. ªi, asemenea medicului zalmoxian
lãudat de Socrate în dialogul Charmides
al lui Platon, recomandã vindecarea
sufletului.
Cuvântul, care produce adesea
neînþelegerea dintre oameni, afirmã Sf.
Martinus, este imaginea sufletului.
Nobleþea
sufletului
determinã
generozitatea simþirii. Nobleþea corpului
decurge dintr-un suflet generos. Dar ºi
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invers, nestãpânirea corporalã produce
disconfortul sufletesc. Acesta pare a fi
motivul pentru care, în diferite contexte
etice, Sf. Martinus de Bracara face
analogia între pãcat ºi boalã, între dreptate
ºi vindecare, punând accentul pe sãnãtatea
sufleteascã.
Nu este întâmplãtor nici faptul cã
fondatorii vieþii monahale vest-europene
proveneau, precum scriitorii de valoare
universalã Sf. Ioan Cassian ºi Sf. Martinus
de Bracara, din lumea dacoromanã, din
lumea tradiþionalã a modestiei ºi a
austeritãþii moºtenite de la traco-geto-daci.
ªi Sf. Ioan Cassian, în fragmentul
Despre duhul tristeþii, considerã în aceeaºi
manierã, cu referinþe la viaþa monahalã
retrasã ºi modestã, cã aceasta poate sã
determine tristeþea. E tot un fel de boalã,
datoratã neîmplinirii unor dorinþe. În
aparenþã, aceasta nu ar produce neajunsuri
celorlalþi oameni, ci ar contribui doar la
zdrobirea sufleteascã a celui cuprins de
tristeþe. Dar cel împãcat cu sine este
împãcat ºi cu ceilalþi. Trebuie deci sã ne
ferim sufletul de tristeþe, aratã Sf. Ioan
Cassian. Cãci, acesta, chinuit de
muºcãturile lacome ale tristeþii, va ajunge
în suferinþã. Vindecarea sufleteascã
înseamnã împãcarea cu sine, iar aceasta,
afirmã Sf. Ioan Cassian, determinã nu doar
împãcarea cu oamenii, ci ºi cu celelalte
vieþuitoare ºi chiar cu fiarele sãlbatice. Cu
sufletul sãnãtos nu ne vom mai teme de
loviturile care ne vin din afarã ºi nici o
smintealã nu ne va mai fi pricinuitã din
exterior cât timp rãdãcinile acestora nu se
mai aflã înfipte ºi adãpostite chiar
înlãuntrul nostru.
Sunt remarcabile, de asemenea,
consideraþiile Sf. Ioan Cassian despre
unele stãri sufleteºti deosebite, cum ar fi
neliniºtea. Ele îi prilejuiesc investigaþii
incipient psihologice, cu o tentã modernistcomportamentistã, referitoare la condiþiile
vieþii monahale.
La fel de interesante sunt consideraþiile
Sf. Ioan Cassian despre desãvârºire ºi
prietenie, teme pe care nu ne-am fi aºteptat
sã le gãsim dezbãtute cu atâtea amãnunte,
observaþii, pertinenþe, exemple, analize ºi
rafinate interpretãri spirituale în contextul
amplelor Convorbiri duhovniceºti.
Acestea sunt, fireºte, numai o parte din
problemele revelate de paginile volumului
Antologie de literaturã dacoromanã. Texte
comentate pe care ni-l oferã Mihail
Diaconescu. Ele constituie un îndemn spre
cercetarea lucrãrilor necuprinse în aceastã
Antologie, dar semnalate de autor în mod
adecvat ºi comentate pe larg, cu
competenþã, în Istoria literaturii dacoromane.
Mihail Diaconescu, autorul acestei
Antologii, prin bogãþia de informaþii ºi
analize literare pe care ni le oferã,
dovedeºte încã o datã vrednicie spiritualã,
competenþã ºtiinþificã ºi ataºament
sufletesc pentru valorile culturale
româneºti de astãzi, ca ºi pentru cele din
trecutul nostru îndepãrtat.

Editura Fundaþiei România de Mâine

întâmpinã noul an de învãþãmânt cu un bogat palmares
În pregãtirea anului universitar 2004-2005, pentru a veni în
sprijinul studenþilor, Editura Fundaþiei România de Mâine a
publicat 150 de lucrãri cuprinzând cursuri, manuale, compendii,
materiale didactice ajutãtoare (caiete de seminar, teste grilã,
culegeri de probleme), care pot fi achiziþionate cu o reducere de
30% faþã de preþul la care se vând în librãrii; alte cursuri ºi
manuale, pentru toate specializãrile de la facultãþile Universitãþii
Spiru Haret, se aflã în curs de apariþie.
În acelaºi timp, ca un obiectiv prioritar, cadrele didactice au
elaborat ºi au fost editate, volume de Sinteze pentru disciplinele
prevãzute în planul de învãþãmânt, grupate pe anii de studiu, unele
noi, pentru anul III, iar altele, pentru anii I ºi II, revãzute ºi
actualizate. În total, sunt publicate 45 de volume de Sinteze, în
vederea noului an universitar. Ele vor fi distribuite gratuit
studenþilor de la învãþãmântul la distanþã.
Lucrãri apãrute în anul 2004
Cãrþi (cursuri, manuale):
 Ion Tudosescu  Tratat de ontologie (vol. III)
 Gh. M. Pistol  Bazele comerþului
 Victor Stoica  Practica pieþei de capital
 Mariana Rudãreanu  Drept civil vol. I. Drepturile reale; vol. II. Teoria generalã
a obligaþiilor
 Ioan Condor  Drept financiar, bugetar ºi fiscal. Impozitarea persoanelor juridice

 Gherasim Zenovic (coord.)  Teste grilã pentru examenul de licenþã (FMFC 
Specializarea Management Financiar-Contabil)
 Luminiþa Ionescu, Lucian-Dorel Ilincuþã  Contabilitate aprofundatã. Teste
grilã ºi aplicaþii practice
 Gh. M. Pistol  Economia întreprinderii (Note de curs)
 Octavian Gh. Botez  Politica comercialã externã
 Cicilia Ionescu  Contabilitate. Bazele teoriei ºi practicii contabile
 Nicolae Grigorie Lãcriþa, Mariana-Cristina Cioponea  Finanþe publice ºi
fiscalitate
 Aurelian - Virgil Bãluþã  Contabilitate. Manual pentru juriºti, oameni de afaceri,
administratori, manageri
 Sultana Craia  Introducere în teoria comunicãrii
 Mircea Negru  Preistorie generalã ºi arheologie
 Daniela Elena ªtefãnescu  Statisticã internaþionalã I.
 Gheorghe Diaconescu  Drept penal  partea specialã. Infracþiuni în legi
speciale ºi în legi extrapenale
 Nicolae Pavel  Drept constituþional ºi instituþii politice. I. Teoria generalã
 Marian Ureche, Doru Bratu  Istoria serviciilor secrete
 Paul Miclãu  Poètes français dans la modernité
 Florentina Popescu  Pregãtirea fizicã în jocurile sportive
 Gh. S. Ionaºcu  Dezvoltare spaþialã durabilã ºi urbanism

Ediþii noi, revãzute ºi adãugite:
 Domnica ªerban, Raluca Haþãgan, Denisa Drãguºin  English Syntaxe Workbook
 Teodora Cristea  Structures signifiantes et relations sémantiques  en français
contemporain
 Elena Bãlan-Osiac  Limba spaniolã contemporanã. Foneticã, fonologie,
morfologie

 Ileana Scipione  Lengua espaòola contemporanea. Lexicologie
 Taina Duþescu - Coliban  Derivational morphology
 Victor Giuleanu  Teoria muzicii. Curs însoþit de solfegii aplicative
 Ioan ªerdean  Pedagogie. Compendiu
 Claudiu Teuºdea  Tenis. Specializare

În curs de apariþie
 Aurelian Bondrea - România la începutul mileniului 3.
 Constantin Enache, Constantin Mecu (Coordonatori)  Economie politicã,
vol. I ºi II (ediþie revãzutã)
 Ilie Mihai  Operaþiuni de încasãri ºi plãþi, instrumente, modalitãþi, tehnici.
 Gheorghe Rãboacã, Dumitru Ciucur  Metodologia cercetãrii ºtiinþifice
economice (ediþia a II-a)
 Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolae Popescu-Bodorin  Informatica
managerialã în activitatea de educaþie fizicã ºi sport.
 Mariana-Cristina Cioponea  Veniturile ºi cheltuielile bugetare în contextul
integrãrii europene.
 Maria Gâf-Deac  Teoria deciziei.
 Mircea Itu  Filosofia ºi istoria religiilor
 Ion Bucheru  Fenomenul televiziune (ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã).
 Corneliu Stanciu  Introducere în psihofiziologie (reeditare).
 Ivan D. Ion, Silviu Bârzã, Lorena Tufan  Lecþii de algebrã (vol.I)
 Gh.Cazan  Filosofie anticã
 Sofia Coman  Bolile parazitare la animalele domestice, vol.I.
 Elena Potecea  Ghid de lucrãri practice de boli infecþioase I
 Nicolae Avram, Daniel Cucã  Explorãri paraclinice  lucrãri aplicative.
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Televiziunea România de Mâine  sprijin
efectiv pentru învãþãmântul la distanþã
ºi nu numai. Toþi studenþii Universitãþii
Spiru Haret pot gãsi în emisiunile speciale,
transmise zi ºi noapte, cunoºtinþe
importante pentru pregãtirea lor.

Prin noi,
facultatea la tine acasã!
un adevãr cu deplinã acoperire

ªoseaua Berceni, nr. 24

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
4 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
6:30 La sfat cu medicul
7:00 Sãptãmâna internã (r)
7:30 Vara adolescenþilor (r)
8:00 Zile de octombrie (r)
9:00 Vara adolescenþilor (r)
9:30 Sensi clip & promo
9:53 ªtiri tvRM
10:00 Deschiderea anului universitar

la Universitatea Spiru Haret

MIERCURI
6 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:53
10:00

2004  2005

13:00 Trãieºte-þi arta! Invitatã Sarah Einik  artist plastic.
Realizator Marina Roman Boiangiu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Film documentar: Microcosmos
15:30 ªahul de la A la Z. Emisiune de Elisabeta Polihroniade
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina Chiriac: Invitatã Simona Nunweiller
 jucãtoare de tenis (r)
17:30 Curier juridic. Invitat prof. univ. dr. Corneliu Turianu
18: 00 ªtiri
18:05 Sensi clip & promo
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului: Corul Vox Danubii din Galaþi (r).
Emisiune de Dumitru Cucu
19:40 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive?
Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Dincolo de arenã: Performanþã ºi valoare.
Magazin sportiv - muzical. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 Jurnal economic
23:45 24 de ore
00:15 Cinepanorama (r)
01:00 Muzicã ºi reluãri de emisiuni

MARÞI
5 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:45
9:53
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:30
18:00
18:05
18:30
19:00
19:40
21:00
22:00
22:30
23:30
23:45
00:15
01:00

Preluare Deutsche Welle (r)
La sfat cu medicul.
24 de ore (r)
Presa pe diagonalã (r)
Mamaia copiilor ºi adolescenþilor (r)
Film documentar: Sevilia  Patrimoniul cultural al umanitãþii
ªtiri tvRM
Drept. Psihologie judiciarã. Martorii ºi mãrturia.
(T. Butoi)
Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Religia indo-europenilor. I (M. Itu)
Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
Paul Claudel I (M. Diaconescu)
Drept. Drept penal. (I. Griga)
RISE. Statisticã internaþionalã. Sistemul statistic
internaþional. (D. ªtefãnescu)
Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Consilierea  un act cultural. (M. Georgescu)
ªtiri tvRM
Jurnalism. Texte fundamentale. Critica de întâmpinare.
(A. Pãunescu)
Videoteca tvRM: Club internaþional  Australia .
Preluare Deutsche Welle
Amfitrion Corina: invitatã Marinela Chelaru, actriþã.
Realizator Corina Chiriac
Curier juridic. Invitat: prof. univ.dr. Corneliu Turianu
ªtiri tvRM
Sensi clip & promo
Actualitãþi
Zile de octombrie: Poezia ºi tinerii la început de octombrie.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
Presa pe diagonalã
Îþi mai aduci aminte doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
Jurnal economic
24 de ore
Amfitrion Corina  Invitatã: Daniela Nicolae  pianistã
de jazz (r)
Program muzical ºi reluãri de emisiuni

Preluare Deutsche Welle (r)
La sfat cu medicul
24 de ore (r)
Presa pe diagonalã (r)
Zile de octombrie (r)
Film documentar: Calea Victoriei
ªtiri tvRM
Filosofie ºi Jurnalism. Istoria religiilor.
Religia vechilor egipteni (M. Itu)
10:30 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Cunoaºterea realitãþii celuilalt. (M. Georgescu)
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Religia indo-europenilor. II (M. Itu)
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
Paul Claudel II (M. Diaconescu)
12:00 Drept. Drept penal. (I. Griga)
13:00 RISE. Statisticã internaþionalã.
Sistemul statistic european. (D. ªtefãnescu)
13:30 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Personalitatea consilierului psiholg. (M. Georgescu)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Jurnalism. Texte fundamentale.
Octavian Goga - publicistul. (A. Pãunescu)
15:00 Crossing point jazz
15:30 ªahul de la A la Z. Emisiune de Elisabeta Polihroniade
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 TVRM. Amfiteatrul artelor  Dans contemporan
cu Liliana Iorgulescu.Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
ºi Dumitru Cucu (r)
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Sensi clip & promo
18:30 Actualitãþi
19:00 Armonii clasice: Recital de vioarã ºi pian cu laureaþi
ai Remember Enescu. Emisiune de Mihai Darie
19:40 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica: România în lume. Realizator: Nicolae Mardari
 Emisiune în direct din Studio-ul Ghica
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Zile de octombrie: Institutul Italian.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
23:30 Jurnal economic
23:45 24 de ore
00:15 Amfitrion Corina  Invitatã: Veronica Samoilã 
conducãtor cerc jurnalism Club copii sector 6 (r).
Emisiune de Corina Chiriac
01:00 Muzicã ºi reluãri de emisiuni

JOI
7 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:53
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:30
18:00
18:05
18:30
19:00
19:20
19:40

Preluare Deutsche Welle (r)
La sfat cu medicul
24 de ore (r)
Presa pe diagonalã (r)
Zile de octombrie (r)
Mamaia copiilor  spectacole conexe.
Emisiune de Dumitru Cucu
ªtiri tvRM
Geografie. Meteorologie. Apa în atmosferã.
(Rodica Povarã)
Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor.
Religia indo-europenilor. III (M. Itu)
Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
Paul Claudel III (M. Diaconescu)
Drept. Drept penal. (I. Griga)
RISE. Statisticã internaþionalã. Funcþiile sistemului
statistic internaþional. I (D. ªtefãnescu)
Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
A simþi ºi a gândi. (M. Georgescu)
ªtiri tvRM
Jurnalism. Texte fundamentale. Recapitulare.
(A. Pãunescu)
Videoteca tvRM: Main street jazz
Preluare Deutsche Welle
Amfitrion Corina: invitatã Simona Nunweiller - jucãtoare
de tenis (II). Emisiune de Corina Chiriac
Curier juridic. Invitat prof. univ. dr. Corneliu Turianu
ªtiri tvRM
Sensi clip & promo
Actualitãþi
Întâlnire cu folclorul: Aºa-i cântecun Moldova
interpreteazã Vasile Ciupac, Doina Lavric, Aurel Serafim,
Pamfil Roatã. Emisiune de Theodora Popescu
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau

21:00 Generaþia în teniºi  Invitat pictorul Vasile Celmare.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã ºi Dumitru Cucu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Armonii clasice: Piaþa Artelor  reportaj de la
Festivalul Artelor. Emisiune de Mihai Darie
23:30 Jurnal economic
23:45 24 de ore
00:15 Amfitrion Corina  Invitat: prof.univ.dr. Valeriu Râpeanu
Universitatea Spiru Haret (r).Emisiune de Corina Chiriac
01:15 Muzicã ºi reluãri de emisiuni

VINERI
8 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:45
9:53
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:05
16:00
16:30
17:00
18:00
18:05
18:30
19:00
20:10
20:40
21:00
22:00
22:30
23:30
23:45
00:15
01:00

Preluare Deutsche Welle (r)
La sfat cu medicul
24 de ore (r)
Presa pe diagonalã (r)
Mamaia copiilor ºi adolescenþilor.
Emisiune de Dumitru Cucu
Film documentar: Caceres  Patrimoniul cultural
al umanitãþii
ªtiri tvRM
Matematicã  Informaticã. Informaticã I (N. Tudoroiu)
Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor. Creºtinismul
(M. Itu)
Limbi ºi Literaturi Strãine. Literaturã Comparatã.
R.M.Rilke I (M. Diaconescu)
Drept. Drept penal. (I. Griga)
RISE. Statisticã internaþionalã. Funcþiile sistemului
statistic internaþional. II (D. ªtefãnescu)
Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Paradox ºi schimbare. (M. Georgescu)
ªtiri tvRM
Videoteca tvRM. Club internaþional - Austria
Preluare Deutsche Welle
Întâlnire cu folclorul: interpreteazã Carmen Iordache,
Dina Vacaran, Adrian ºi Emil Pondilã, Mãdãlina Pescaru.
Emisiune de Theodora Popescu
Lumea de mâine  Starea ºtiinþei.
Realizator: Cristian Român
ªtiri tvRM
Sensi clip & promo
Actualitãþi
Starea de drept. Emisiune de Nicolae Mardari
Zile de octombrie: Tinerii ºi muzica  formaþia Meloritm.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
Sensi clip & promo
Academica. ªtiinþã: Mãrgãritare ºi gunoi.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Presa pe diagonalã
Fairplay: Analiza la zi a fenomenului fotbalistic intern
ºi internaþional. Meciul Cehia-România.
Emisiune de Mugur Popovici
Jurnal economic
24 de ore
Ora melomanului: Farmecul operetei.
Emisiune de Dumitru Cucu (r)
Muzicã ºi reluãri emisiuni

SÂMBÃTÃ
9 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00

Preluare Deutsche Welle (r)
Zile de septembrie (r)
24 de ore (r)
Presa pe diagonalã (r)
Planeta copiilor (r)
S.O.S.  sunteþi un om sãnãtos?
Emisiune de prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu

Opinia

naþionalã

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

10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! (r)
Emisiune de Valeriu Marinescu
10:30 Prietenii Euterpei  Emisiune de culturã muzicalã
cu Dumitru Nicolae. Realizator Dumitru Cucu
11:00 ªcoala de sâmbãtã: Clasa virtualã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia  Tratamentul seminþelor
înainte de semãnat ºi sãnãtatea plantelor.
Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Un cântec pentru inima ta. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Calendar literar - octombrie. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
16:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
16:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
17:00 Trãieºte-þi arta! Deschiderea stagiunii teatrale 2004-2005;
invitat Mircea Diaconu  directorul Teatrului Nottara.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Sensi clip & promo
18:30 Actualitãþi
19:00 Documentar artistic: Calea Victoriei
20:00 Club internaþional  Peru (III)
20:50 Sensi clip & promo
21:00 Film artistic românesc  Moromeþii I (România)
23:00 Calea succesului: Invitatã: Mihaela Mihai (II).
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film documentar: Erupþie vulcanicã
00:30 Muzicã ºi reluãri emisiuni de divertisment

DUMINICÃ
10 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
11:00
11:30
13:00
16:00
17:00
18:00
18:05
18:30
19:00
20:00
21:00
22:30
23:30
00:00

Preluare Deutsche Welle (r)
Film documentar: Erupþie vulcanicã (r)
Sãptãmâna externã (r)
Zile de septembrie (r)
Mamaia copiilor ºi adolescenþilor.
Emisiune de Dumitru Cucu
Credinþã ºi viaþã. Emisiune în direct de Sorin Bejan
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei
Knock out. Realizator: Alexandru Ganci
Agricultura ºi alimentaþia: Tratamentul seminþelor
înainte de semãnat ºi sãnãtatea plantelor.
Emisiune de Constantin Pintilie (r)
Week-end magazin. Amfitrion Corina  Invitatã
Mãlina Olinescu  interpretã de muzicã uºoarã;
Viaþa ca un spectacol
Cafeneaua literarã ºi artisticã  Marele Bucureºti.
În dialog: Nicolae Dan Fruntelatã, Corneliu Leu.
Emisiune de Vlad Leu
Club internaþional: Almaty. Interviuri forum.
Realizator: Ioana Nitobe
ªtiri tvRM
Sensi clip & promo
Actualitãþi
Teleenciclopedia valorilor româneºti.
Realizator: Ion Bucheru
Îþi mai aduci aminte doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic: Povestea unei fete de la þarã
Forum IT : Poezia imaginii. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Sãptãmâna internã
Muzicã ºi reluãri de emisiuni
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