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A D M I T E R E A 2005

 organizare  desfãºurare  facilitãþi
Admiterea în anul I de studii la toate specializãrile acreditate ºi
autorizate, formele de învãþãmânt de zi, la distanþã ºi frecvenþã redusã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, se va desfãºura astfel:
* în perioada iunie-septembrie a.c.  pentru candidaþii posesori de diplomã
de bacalaureat din promoþiile anterioare anului 2005;
* în perioada iulie-septembrie a.c.  pentru candidaþii absolvenþi de
liceu ai promoþiei 2005, 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 are loc la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile
din Bucureºti, Constanþa, Braºov,
Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung
Muscel ºi Blaj, precum ºi la Centrele
teritoriale ale Universitãþii Spiru Haret
pentru învãþãmânt la distanþã din þarã ºi
din strãinãtate.

Cãmine pentru studenþi (3 clãdiri în proprietate)
Aleea Moldoviþa nr. 5-10, Bucureºti.

Admiterea în anul I de studii se face pe baza
diplomei de bacalaureat sau a adeverinþei
eliberate de liceu, pentru candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat în anul
2005, a Fiºei-chestionar ºi a interviului
desfãºurat cu candidatul, pe marginea
rãspunsurilor la întrebãrile cuprinse în Fiºachestionar. Rezultatul admiterii se comunicã
în aceeaºi zi candidatului.

Clubul Universitãþii Spiru Haret cu cantina-restaurant
Clãdire în proprietate, situatã în B-dul Metalurgiei nr. 87, Bucureºti.

Complex sportiv propriu din Bucureºti, care cuprinde un stadion
cu 10.000 de locuri, terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet º.a

La Universitatea Spiru Haret

condiþii superioare ºi facilitãþi unice pentru studenþi
a) taxele de ºcolarizare în anul 2005-2006
se menþin nemodificate ºi pot fi achitate
în 3 rate;
b) gratuitate la înscrierea la admitere
pentru fiii de þãrani, cadre didactice,
pensionari ºi ºomeri;
c) acordarea de burse de merit pentru
studenþii care au obþinut, în anul de
învãþãmânt precedent, medii între 9 ºi 10;
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, gratuit, la cursurile, sintezele,
consultaþiile, dezbaterile etc. transmise, în
direct sau înregistrate, de Televiziunea
România de Mâine (tvRM), post naþional
universitar ºi cultural propriu;
g) acordarea gratuitã a revistei Opinia
naþionalã, sãptãmânal de opinie, informaþie
ºi idei de larg interes naþional, editatã de
Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret;

h) accesul gratuit la biblioteca
virtualã;
i) masã în cantinele proprii din Bucureºti
ºi Braºov, subvenþionatã cu 30% de cãtre
Fundaþia România de Mâine;
j) cazare în cãminele proprii din
Bucureºti;
k) acces gratuit în cluburile studenþeºti
proprii din Bucureºti ºi Braºov, în
Complexul sportiv propriu din Bucureºti,
alcãtuit dintr-un stadion de 10.000 locuri,
terenuri de tenis, fotbal, baschet, handbal,
volei etc.

Aspecte de la acordarea diplomelor pentru burse de merit la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene, Facultatea de Geografie ºi Facultatea de Muzicã, precum ºi la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
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ADMITEREA 20052006: informaþii utile
Acte, taxe, înscrieri la sediile tuturor facultãþilor ºi la centrele ID

Taxa de înscriere
ºi scutiri la taxa de înscriere

Taxa de înscriere pentru admitere este de 600.000 lei
(60 lei noi).
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.

Actele necesare

Examene, 2005

Pentru înscrierea, în vederea admiterii,
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 2005, în original;
* certificatul de naºtere, în copie (xerox);
* certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în
copie (xerox);
* adeverinþã medicalã tip;
* copie (xerox) dupã buletinul (cartea) de
identitate care sã cuprindã codul numeric personal;
* 3 fotografii tip buletin (carte) de identitate.

Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2005-2006 sunt urmãtoarele:

Departamentul pentru Învãþãmântul la
Distanþã al Universitãþii Spiru Haret

Taxele de ºcolarizare se pot achita integral sau în 3 rate

Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13; Tel./fax 312.11.50;
E-mail:ushid@spiruharet.ro

CENTRE ALE UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ (ID)
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Studii de masterat
la Universitatea Spiru Haret
Durata studiilor: 3 semestre
Taxa: 600 lei noi pe semestru, achitatã semestrial

Masteratul asigurã aprofundarea studiilor de licenþã sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacitãþilor de cercetare
ºtiinþificã ºi constituie o bazã pregãtitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Diplomele de master atestã cã titularii acestora
au dobândit cunoºtinþe ºi competenþe generale ºi de specialitate, precum ºi abilitãþi cognitive specifice.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CENTRUL DE LIMBI STRÃINE

ORGANIZEAZÃ:
 În parteneriat cu Uniunea Eleno-Americanã, cursuri de englezã
americanã la nivel mediu, finalizate cu Certificatul de Competenþã
Lingvisticã (ECCE), eliberat de Institutul de Anglisticã al
Universitãþii Michigan (SUA).
 În colaborare cu British Council, cursuri de englezã, la nivel mediu
ºi avansat, finalizate cu Certificate Cambridge.
 În colaborare cu Institutul Francez, cursuri de francezã la nivel
avansat, finalizate cu Diplomã de Limbã (DL).
 Cursuri pentru toate nivelurile la limbile: englezã, francezã, italianã,
germanã, spaniolã, arabã, japonezã, finalizate cu certificate de
competenþã lingvisticã.
 Cursuri pentru domenii speciale: englezã ºi francezã pentru afaceri,
englezã medicalã.
Sediul Central: Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3.
Informaþii suplimentare la telefonul 314.39.03.
e-mail: ushcls@spiruharet.ro; www.spiruharet.ro

Noi
cãrþi
universitare
apãrute
la Editura
Fundaþiei
România
de Mâine

GHEORGHE DIACONESCU
CONSTANTIN DUVAC
Drept penal. Partea specialã

ALESANDRU DUÞU
Modificãri ale statu-quo-ului
teritorial european
1938-1941

.
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
III t
e
um ar Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic
i
n H
ile iru
Programul
M Sp
pentru formarea continuã a personalului de conducere,

îndrumare ºi control din învãþãmântul preuniversitar, finalizat cu
CERTIFICATUL DE COMPETENÞÃ PROFESIONALÃ

Programul se adreseazã cadrelor didactice interesate de pregãtire ºi
perfecþionare în domeniul managementului educaþiei ºi învãþãmântului.
Programul este structurat pe trei module  Management educaþional,
Comunicare ºi curriculum, Tehnologii informaþionale computerizate.
Programul are o duratã de 280 de ore (90 de credite transferabile).
CERTIFICATUL DE COMPETENÞÃ PROFESIONALÃ permite
confirmarea pe post sau participarea absolvenþilor la concursurile pentru
ocuparea posturilor de conducere, îndrumare ºi control din învãþãmântul
preuniversitar.
Informaþii suplimentare la tel.: 021/314 00 75/76/77, int. 149; tel./fax
021/312 15 38; e-mail: ushdppd@spiruharet.ro
Înscrierile la program se fac la sediul Universitãþii Spiru Haret din
str. Ion Ghica nr. 13, et. 5, camera 511.

VALERIU MARINESCU
Momente de referinþã
ale evoluþiei limbii
române literare

DÃNUÞ TURCU
Virusologie
Lucrãri practice

LUIZA MARINESCU
Writing Letters in English
A Practical Course
for intermediate students

11 iulie 2005

A fi student la Spiru Haret
Am tot cãzut, în ultima vreme, pradã
tentaþiilor studenþeºti: un concert în Piaþa
Revoluþiei, o ciorbã la cantina din Regie,
un party în club ºi tot cam în aceeaºi
nuanþã m-am interesat de Olimpiadele
Comunicãrii. Recunosc, dupã o cafea la
bodega din-colþ-cu-Apãrãtorilor, cursul
despre Leibniz de la orele 12.00 are alt
gust. Dintr-o datã m-a lovit urmãtoarea
idee: viaþa de student nu are rost decât
împreunã cu ceilalþi colegi de suferinþã.

Sigur cã trebuie sã fie tare frumos sã-þi
toceºti coatele flanelei pe mesele Internet
café-ului ºi uneori e chiar poetic. Dar, parcã
de unul singur sau ºi mai rãu într-o
bisericuþã nu prea are farmec.
ªi-atunci ar fi bine sã-þi aduci aminte de
Vama Veche, de locul unde-ai acostat
anul trecut cu vreo douãzeci de corturi, de
vuia plaja pânã la 2 Mai, sã te gândeºti
apoi, ce infinit mai poetic ar fi dacã o mare
de colegi s-ar avânta în aceleaºi ape, toþi
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într-o suflare, ºi-n acelaºi gând uniþi. Eu
vin acum ºi spun cã se poate! Avem marea
ºansã cã sub acelaºi acoperiº solemn al
aulei ºi dindãrãtul aceloraºi termopane
poate þâºni un singur strigãt din multe sute
de plãmâni tineri.
Suntem studenþi ºi croiþi din acelaºi
material, dupã acelaºi tipar uzat ºi inedit
în acelaºi timp, trasat de bunici, urmat de
pãrinþi ºi finisat de noi. E frumos ºi e
necesar sã fim astfel uniþi, iar uneori se
dovedeºte chiar util. Cred cu încãpãþânare
în acel anamnesis platonician al vieþii în

Paginã realizatã de studenþi ai Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

studenþie ºi în revoluþiile de care ne putem
simþi capabili numai împreunã. Îmi doresc
sã fim din nou ce-am fost odatã, prin
Bãlcescu, Eminescu sau Porumbescu ºi
chiar mai mult decât atât. Putem fi junimiºti
sau paºoptiºti, ligã, asociaþie sau organizaþie.
Avem înclinaþia ºi imensa obligaþie sã fim
tot ceea ce împreunã putem concepe ºi
decide. Concluzia: avem tot atâtea ocazii de
a ne înþelege ºi a ne face înþeleºi, pe cât de
multe ºtiri vrem sã creãm.
Ramona TOMESCU

Debut
ABSTRACT

de Vulcan ANITA

Între douã cercuri ce abia se ating
Ne ascundem noi,
Singuri, închiºi
Într-un triunghi al tãcerii.
Cãtre infinit
Trece o linie imaginarã
Care vrea sã ne uneascã
Dincolo de spaþiu
În concret.

VICE-VERSA

de Alina BOICU

Un cub într-un pahar, tot cub rãmâne
Orbul îl carã pe ºchiopul care vede
Ce orbul doar aude, gustã ºi atinge.
Lumina pentru orb veºnic se stinge
Cum într-un sunet surdul nu prea
crede
Paharul într-un cub, culcat se pune.

Spaþiu deschis tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret
Cei interesaþi ne pot contacta în fiecare miercuri la sediul facultãþii între orele 13oo-15oo

Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism, o opþiune de succes!
Portret
de candidat
la studenþie

Prima zi din restul vieþii
mele, aºa spune o vorbã
din bãtrâni. Prima zi din
restul vieþii de student
începe cu admiterea.
Aspirantul la o facultate
este plin de emoþii, mâinile
îi tremurã ºi simte cã gura
i s-a uscat de tot. Deºi
trebuie sã treacã doar de un
interviu, intrã în salã copleºit de mii de gânduri ce i se
învârt prin minte. Dacã nu
va pãrea destul de inteligent, dacã se va bâlbâi
ori nu va ºti sã rãspundã
la întrebãri?
În sfârºit, interviul se
terminã cu bine. Este
declarat admis. Este student.
Sufletul i se însenineazã ºi
iese zâmbind. Bineînþeles,
cum altfel, din moment ce
habar nu are ce-l aºteaptã
din toamnã. Atunci descoperã cursul de logicã,
materie care-i pare mai
degrabã matematicã sau
diversele discipline filosofice cu discursul ancorat
ºi încapsulat în raþionalitate.
Dar are facultatea ºi
pãrþile ei bune, plãcute.
Descoperã simultan pasionantele cursuri jurnalistice.
Pentru aproape fiecare
seminar trebuie sã scrie un
articol, o ºtire ori un
interviu. În mintea sa
seminariile încep a semãna
cu un soi de redacþie.
Cã doar îºi prezintã fiecare
informaþiile adunate, nu?
Aflã cã va fi pregãtit pentru
radio, televiziune ºi presa
scrisã. Cu puþin noroc sperã
cã, dupã o practicã asiduã,
într-o perioadã de timp
cât mai scurt, va reuºi chiar
sã lucreze.
Proaspãtul student este
sfãtuit sã scrie în fiecare
zi. Numai aºa va reuºi sã
lucreze pentru un ziar,
un post de radio ori o
televiziune.
Alexandra CÃLIN

Facultatea
în cifre
45 profesori
21 masteranzi
674 licenþiaþi
916 absolvenþi
1725 studenþi
Admiterea
2005-2006

CINE?

Absolvenþi de liceu

UNDE?



La sediul central al
Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti (str. Ion
Ghica nr. 13, Sector 3);
La sediul Facultãþii de
Filosofie ºi Jurnalism,
(ªoseaua Berceni nr. 24,
Sector 4);
La Centrele teritoriale
pentru învãþãmânt la
distanþã.




CÂND?
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absolvenþi
(unul ºi unul)
despre studenþie
PREDA ANAMARIA
redactor TV Mania

În anul 2003, am absolvit Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism a Universitãþii Spiru Haret ºi m-am
orientat spre o carierã în domeniul ziaristicii. În
prezent, sunt editor ghid TV la revista TV Mania.
Facultatea pe care am urmat-o m-a ajutat, în primul
rând, în dezvoltarea gândirii ºi a pasiunii pentru
filosofie, dar ºi, concret, în profesia pe care mi-am ales-o.

STOICHIÞÃ RÃZVAN
redactor ºef Antena 1
Nimic nu este imposibil dacã îþi doreºti cu
adevãrat. Eu mi-am dorit sã pot comunica cu
lumea, sã pot sã dau ceea ce e mai bun din mine
cât mai multor persoane. Aºa am ales sã fac
televiziune. ªi, pentru cã îmi doream sã fiu un profesionist desãvârºit
am ales sã învãþ de la profesioniºti. La Universitatea Spiru Haret
am gãsit oamenii care sã mã înveþe sã devin un jurnalist adevãrat.

POPA ANDREI
secretar de redacþie Jurnalul naþional

Datoritã profesorilor de specialitate de la catedra
de presã, aceastã facultate mi-a confirmat o pasiune
mai veche: designul de presã. L-am redescoperit în
orele de specialitate, iar mai târziu am înþeles cã a
fi în bucãtãria unui ziar este la fel de important
ºi de palpitant ca a fi reporter de rãzboi.

IONESCU ADRIANA
reporter Naþional TV
Acum 2 ani am terminat Facultatea. Acum lucrez
ca reporter politic la Naþional TV ºi N24. În
faculate am învãþat 2 lucruri: cã jurnalistica
înseamnã ºi raspundere pentru ceea ce scrii ºi cã
avem mereu datoria sã le dãm oamenilor o
informaþie corectã, impartialã. Încerc sã-mi
amintesc lucrurile astea în fiecare zi...uneori, chiar îmi iese...

MUªAT LAURENÞIU
ºef serviciu relaþii mass-media SAPARD
Pentru mine, aceºti ani reprezintã trecerea de la
adolescenþã la maturitate, anii în care mi-am
întâlnit sufletul pereche, anii în care m-am format
ca viitor ziarist, dar ºi anii în care am fãcut
cunoºtinþã cu niºte oameni deosebiþi . . . .PROFESORII !

CÃLIN DAN
Redactor ºef Misiunea casa
Am dat la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
pentru filosofie. Însã, din cauza profesorilor a
început sã-mi placã jurnalistica ºi fotografia de
presã. Aºa am ajuns sã profesez în aceastã meserie
(redactor ºi fotoreporter) ºi sã pãstrez filosofia ca
hobby în timpul liber. Puþinul timp liber pe care mi-l oferã funcþia
actualã de redactor sef la care am ajuns dupã 3 ani de presã. Mã
bucur cã am urmat aceasta facultate, ce mi-a deschis ochii cãtre
altceva care îmi oferã satisfacþii. Când mã gândesc la facultate îmi
vine în minte expresia: a meritat cu prisosinþã!.

ªERBAN SILVIU
cadru didactic Universitatea Spiru Haret
Am venit la aceastã facultate în mod special pentru
cursurile de filosofie, gãsind aici, pe parcursul celor
patru ani de studiu, o expunere a temelor filosofice
dintr-o dublã perspectivã, istoricã ºi sistematicã, dar
ºi discipline opþionale ce mi-au permis acoperirea unui câmp filosofic
foarte larg. Pe lângã aceasta, de o deosebitã utilitate mi-au fost cursurile
generale de psihologie, sociologie, teoria comunicãrii, economie sau
istorie contemporanã, care au facilitat posibilitatea abordãrii unor teme
interdisciplinare. Dar lucrul cel mai important pentru mine a fost debutul
ºtiinþific din cadrul Analelor Universitãþii Spiru Haret  Studii de
Filosofie, fapt petrecut în anul III.

MANEA MARCEL
bibliotecar Universitatea Spiru Haret
În mediul aseptic al bibliotecii am regãsit contactul
intim cu litera cãrþii. Acest fapt m-a fãcut ºi mã face
sã retrãiesc clipele studenþiei. Atunci, ca ºi acum,
pasiunea lecturii, insuflatã de profesorii din
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism, mã face sã mã simt un om împlinit.

PARASCHIV DANIEL
realizator tv tvRM
Faptul cã am terminat o facultate cu dublã specializare mi-a permis sã aleg o carierã din cel puþin
douã posibile. Am ales presa. Încã o reducþie ºi am
gãsit ºi un domeniu: televiziunea. Acum mã ocup de
filme: artistice, seriale ºi, mai ales, documentare.
Nemulþumit tot timpul, nu vreau altceva decât sã fac filme din ce în ce
mai bune! Salutãri tuturor!



DINCÃ MARCEL
redactor Supercar



Ce poate fi mai frumos decât anii de facultate?
Salutãri tuturor colegilor!

Perioada iunie- septembrie
 pentru posesori de Diplomã
de bacalaureat;
Perioada iulie - septembrie
 pentru absolvenþi de liceu
ai promoþiei din anul curent,
care au promovat examenul
de bacalaureat.

CUM?

Admiterea se face pe baza
Diplomei de bacalaureat
sau Adeverinþei eliberate de
liceu (pentru absolvenþii din
acest an), a Fiºei-chestionar
ºi a unui Interviu desfãºurat
cu candidatul.

CIOTEA ANA-MARIA
redactor Antena 1
Televiziunea m-a fascinat întotdeauna. Îmi amintesc
cã aveam 3-4 aniºori ºi mã duceam foarte aproape
de ecranul televizorului dorind sã intru acolo pentru
cã, acolo e un alt univers. Aveam dreptate. Acum vãd acest univers, trãiesc
în el, iar cheia a fost pentru mine Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism. Când înveþi de la cei mai buni ajungi printre
cei mai buni. De la profesorii din cadrul acestei universitãþi am învãþat
cã, dacã vrei sã realizezi ceva în viaþã, trebuie sã lupþi ºi, dacã vrei sã te
simþi bine în universul în care alegi sã faci cariera, trebuie sã îl înþelegi .

Facultatea noastrã este o alternativã la
cele existente în învãþãmântul de stat,
deoarece pregãteºte studenþi fie în
specialitatea filosofie, fie în specialitatea
jurnalism. Or, pe de o parte, Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism permite viitorilor
jurnaliºti ºi un larg orizont de cunoaºtere,
oferit de disciplinele filosofice, astfel încât
nu numai sã înregistreze evenimentele, ci ºi
sã le înþeleagã ºi sã le comenteze. Pe de altã
parte, permite ºi viitorilor specialiºti în
filosofie sã deprindã modalitãþi de a-ºi
expune ideile publicistic în haina oferitã de
revistele de culturã, de cele social-politice ºi
chiar de ziare, demers în care sunt ajutaþi,
în mare mãsurã, de teoria ºi practica presei.
STATUTUL FACULTÃÞII. Ca efect al
Legii nr. 443/5.VII.2002, prin care a fost
acreditatã Universitatea Spiru Haret ºi prin
Hotãrârea de Guvern nr. 675/11.IX.2002,
publicatã în Monitorul Oficial, partea I, nr.
675/11.IX.2002, au fost acreditate specializãrile de Filosofie ºi Jurnalism.
În urma acreditãrii, începând din anul
universitar 2002-2003 Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism organizeazã examen de licenþã,
iar din anul universitar 2003-2004, ca urmare
a aprobãrii date de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, organizeazã un masterat pe
Probleme fundamentale ale filosofiei
contemporane ºi, începând din anul urmãtor,
un al doilea masterat Mass-media ºi
comunicarea.
În prezent, întrunim ºi condiþiile necesare
ca instituþie organizatoare de doctorat.
CE DOMENII DE LICENÞÃ VÃ
OFERIM ªI CE COMPETENÞE PUTEÞI
DOBÂNDI. Facultatea cuprinde urmãtoarele
douã domenii de licenþã: Filosofie ºi ªtiinþe
ale comunicãrii (specializarea Jurnalism).
Studenþii care urmeazã domeniul Filosofie
obþin, atât prin disciplinele din planul de
învãþãmânt , cât ºi prin cele ale modulului
psiho-pedagogic ºi metodic competenþe ºi
abilitãþi, mergând de la capacitatea de a
explicita ºi interpreta un text filosofic sau
de a organiza cunoºtinþele teoretice în cadrul
unor teme, pânã la realizarea unor proiecte
de cercetare.
Studenþii care opteazã pentru specializarea Jurnalism îºi formeazã competenþe,
aptitudini ºi abilitãþi cerute de diferitele
domenii ale mass-media, privind capacitatea
de a practica principalele genuri publicistice
ale presei scrise, radioului ºi televiziunii.
CE POT DEVENI VIITORII ABSOLVENÞI. Unicã, dar complexã, Facultatea
noastrã oferã viitorilor absolvenþi ºanse sporite
de a-ºi gãsi un loc pe piaþa muncii, fie ca
profesori sau cercetãtori în domeniul ºtiinþelor
sociale, fie ca jurnaliºti în diferite domenii ale
mass-media (presã scrisã, radio, televiziune),
fie, în acelaºi timp, ca profesori ºi jurnaliºti.
Sunt mulþi licenþiaþi ai Facultãþii care au devenit
nume cunoscute în unul sau altul din domeniile
amintite, de multe ori chiar ambele.
PENTRU CE FORME DE ÎNVÃÞÃMÂNT
PUTEÞI OPTA DIN TOAMNÃ. Facultatea
oferã urmãtoarele forme de învãþãmânt:
învãþãmânt de zi  3 ani; învãþãmânt la
distanþã (ID)  3 ani, frecvenþã redusã (FR)
 3 ani; precum ºi masterat în specializarea
Probleme fundamentale ale filosofiei
contemporane (Om, societate, valori ºi
culturã în gândirea contemporanã) ºi
specializarea Mass-media ºi comunicarea.
CE FACILITÃÞI AVEÞI. Studenþii se
bucurã de urmãtoarele avantaje în raport cu
studenþii altor universitãþi:
 taxe minime faþã de cele practicate de
alte universitãþi, inclusiv la cele de stat, ºi care
pot fi plãtite în trei rate. Taxele de ºcolarizare

obþinerea unui Certificat de profesor, ceea ce
este indispensabil pentru a putea profesa în
învãþãmânt. Modulul conþine urmãtoarele
discipline obligatorii: Psihologia educaþiei,
Introducere în pedagogie (Teoria ºi
metodologia curriculumului ºi Teoria ºi
metodologia instruirii ºi evaluãrii), Didactica
specialitãþii, Practica pedagogicã, Sociologia
educaþiei ºi Management educaþional.

Discutând materialele studenþilor pentru pagina din Opinia naþionalã

pentru anul universitar 2005-2006 sunt
urmãtoarele: cursuri de zi  1.200 lei noi
(12.000.000 lei vechi); ID ºi FR  900 lei noi
(9.000.000 lei vechi); masterat de 3 semestre
 600 lei noi pe semestru;
 neperceperea de taxe la admitere pentru
fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi
ºomeri;
 achiziþionarea de cursuri ºi manuale
universitare, realizate în editura ºi tipografia
proprii, cu o reducere de 30% faþã de preþul
cu care se vând în librãrii;
 acordarea de cursuri-sintezã gratuit
pentru studenþii de la I.D.;
 accesul la cursurile, sintezele,
consultaþiile, dezbaterile transmise la postul
propriu Televiziunea România de Mâine
(tvRM) ºi accesul gratuit la publicaþia Opinia
naþionalã;
 accesul la Avizierul virtual ºi la
Biblioteca virtualã;
 masã, în cantina proprie din Bucureºti
sau la cea din Braºov, subvenþionatã cu 30%
de cãtre Fundaþia România de Mâine;
 cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
 acces gratuit la cluburile studenþeºti
proprii din Bucureºti ºi Braºov, ºi în
Complexul sportiv propriu din Bucureºti, cu
un stadion de 10.000 de locuri ºi terenuri de
fotbal, tenis, volei, handbal, baschet.
CE AVANTAJ ÎN PLUS AU STUDENÞII
MERITUOªI. Studenþii care absolvã un an
de învãþãmânt cu medii între 9 ºi 10 primesc,
în anul universitar urmãtor, bursã de merit,
asigurându-li-se, astfel, studii gratuite.
 Facultatea stimuleazã ºi promoveazã
cercetarea ºtiinþificã a studenþilor prin organizarea a trei cercuri ºtiinþifice studenþeºti, dintre
care douã sunt filosofice (Metafizicã ºi istoria
filosofiei ºi Logicã ºi epistemologie), iar unul
de Jurnalism.
 pentru a valorifica activitatea ºtiinþificã
a studenþilor, Facultatea organizeazã anual
sesiuni ºtiinþifice studenþeºti sau comune: ale
cadrelor didactice ºi studenþilor.
CE CONDIÞII MATERIALE SPECIFICE
EXISTÃ ÎN FACULTATE. Pe lângã condiþiile
materiale amintite, de care beneficiazã toþi
studenþii Universitãþii Spiru Haret, studenþii
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism dispun de
condiþii materiale specifice, între care
menþionãm:
 laborator de Radio, de Televiziune ºi
de Fotoziaristicã.
 bibliotecã înzestratã cu un valoros fond
de carte filosoficã ºi jurnalisticã, precum ºi
colecþii de reviste de specialitate ºi de cotidiene.
 cursuri tipãrite pentru marea majoritate
a disciplinelor din planurile de învãþãmânt.
 volume de cursuri-sintezã care se acordã
gratuit studenþilor de la I.D., volumul

pentru fiecare an de învãþãmânt cuprinzând
sinteze la toate disciplinele din anul respectiv;
 revista Analele Universitãþii Spiru
Haret - seria Studii de filosofie ºi seria
Jurnalism.
 postul de televiziune România de Mâine
ºi publicaþia Opinia naþionalã, care aparþin
Fundaþiei România de Mâine, constituie
un cadru adecvat unde studenþii facultãþii
primesc consultaþii pe tot parcursul anului de
învãþãmânt, iar cei de la specializarea
Jurnalism pot efectua practica de specialitate.
CUM SE REALIZEAZÃ PREGÃTIREA
STUDENÞILOR. Pregãtirea studenþilor se
realizeazã în conformitate cu planul de
învãþãmânt ºi cu programa fiecãrei discipline.
Pe baza programelor analitice, volumele
de sinteze prezintã succint principalele teme
ºi concepte ale fiecãrei discipline, întrebãri,
precum ºi o bibliografie minimalã.
Cursurile, sintezele ºi dezbaterile
televizate constituie un alt auxiliar care
completeazã sintezele scrise.
Manualul fiecãrui curs prezintã pe larg
problematica abordatã ºi, de aceea, studierea
lui este obligatorie pentru promovarea
examenului.
Studenþii de la învãþãmântul de zi se
perfecþioneazã ºi prin participarea la
cursurile predate, la seminariile sau
laboratoarele aferente cursurilor care
presupun parcurgerea unei bibliografii
indicate, precum ºi prin realizarea unor
referate semestriale, toate aceste activitãþi
fiind creditate ºi având o anumitã pondere în
stabilirea notei finale la fiecare disciplinã.
Studenþii de la forma de învãþãmânt la
distanþã ºi cei de la frecvenþã redusã au la
dispoziþie sintezele scrise (de care beneficiazã gratuit), gãsesc pe Internet, prin
accesarea Site-ului Facultãþii, sinteze ale
cursurilor, teste de autoevaluare, teme pentru
lucrãri individuale ºi bibliografii ºi întreþin un
dialog cu cadrele didactice în sistem on- line.
Laboratoarele sunt indispensabile pentru
formarea unor deprinderi practice, iar
seminariile, ca dezbateri de idei, pot fi
considerate ºi ele un fel de ore de laborator.
Practica de specialitate ocupã un loc
important în cadrul procesului de învãþãmânt.
Studenþii efectueazã practica la revista Opinia
naþionalã ºi la postul tvRM, precum ºi la diferite
ziare, posturi de radio, de televiziune centrale
sau locale. La postul tvRM lucreazã un numãr
semnificativ dintre licenþiaþii cei mai valoroºi
ºi chiar unii studenþi pasionaþi ºi cu aptitudini.
MODULUL PSIHO-PEDAGOGIC ªI
METODIC. Modulul psiho-pedagogic ºi
metodic, care poate fi urmat de studenþi în mod
facultativ, permite, în urma absolvirii lui,

MASTERATUL. Cursul de masterat
Probleme fundamentale ale filosofiei
contemporane (Omul, societatea, istoria,
cultura ºi valorile în gândirea contemporanã)
este prevãzut pe durata a trei semestre. Se
adreseazã atât licenþiaþilor Facultãþii noastre,
cât ºi celor ai altor facultãþi, care doresc sã-ºi
aprofundeze cunoºtinþele teoretico-filosofice
necesare oricãrui domeniu de specializare.
Cursul de masterat Mass-media ºi
comunicarea, cu durata de trei semestre, este
deschis tuturor licenþiaþilor, indiferent de
facultatea absolvitã, care doresc sã se
specializeze în domeniul jurnalismului ºi
comunicãrii.
Cursurile de masterat sunt deosebit de
importante deoarece prin restructurarea
învãþãmântului superior, începând cu anul de
învãþãmânt 2005-2006, în ciclurile succesive
L, M, D (Licenþã, Masterat, Doctorat),
absolvirea masteratului devine o condiþie
indispensabilã atât pentru a putea profesa în
învãþãmântul superior, cât ºi pentru înscrierea
la doctorat.
CUM PUTEÞI DEVENI STUDENÞI AI
FACULTÃÞII. Admiterea la toate formele
de învãþãmânt se desfãºoarã astfel:
 în perioada iunie - septembrie  pentru
candidaþii posesori de Diplomã de bacalaureat din promoþiile anterioare;
 în perioada iulie - septembrie a.c. 
pentru candidaþii absolvenþi de liceu ai
promoþiei din anul curent, care au promovat
examenul de bacalaureat.
Admiterea se face pe baza Diplomei de
bacalaureat sau Adeverinþei eliberate de liceu
(pentru candidaþii care au promovat examenul
de bacalaureat în anul curent), a Fiºeichestionar ºi a unui Interviu desfãºurat cu
candidatul.
Admiterea are loc la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti (str.
Ion Ghica nr. 13, Sector 3), la sediul
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism, (ªoseaua
Berceni nr. 24, Sector 4) ºi la Centrele
teritoriale pentru învãþãmânt la distanþã ale
Universitãþii Spiru Haret.
STRUCTURA ªI CONDUCEREA
FACULTÃÞII. Facultatea este structuratã pe
douã catedre: Catedra de Filosofie ºi Catedra
de Jurnalism, coordonate fiecare de câte un ºef
de catedrã. Facultatea este condusã de Consiliul
Facultãþii prezidat de decan. Organismul
executiv al Consiliului Facultãþii este format din
decan, prodecan ºi secretarul ºtiinþific al
Consiliului.
CORPUL PROFESORAL. Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism dispune de un corp
profesoral de elitã, care cuprinde atât
personalitãþi cu multã experienþã,
recunoscuþi prin lucrãrile lor pe plan naþional
ºi internaþional, cât ºi tineri universitari de o
deosebitã valoare. Toþi titularii de discipline
posedã titluri ºtiinþifice, iar unii dintre ei fac
parte din colectivelele de cercetare ale
Academiei Române sau ale altor instituþii
academice din þarã ºi din strãinãtate. Aceºtia
au rezultate remarcabile în cercetare
ºtiinþificã, fiind autori de tratate ºi
monografii de referinþã în domeniile
abordate. O parte însemnatã a activitãþii
ºtiinþifice ºi publicistice ale profesorilor se
regãseºte în tratate, manuale, cursuri
universitare ºi alte materiale didactice puse
la îndemânã studenþilor ºi masteranzilor.

Sunt mândrã cã sunt studentã la Filosofie ºi Jurnalism

Ca studentã a Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalism sunt mândrã pentru ceea ce am
realizat pânã acum, pentru profesorii mei ºi
pentru calitatea studiilor.
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism este
singura din România care oferã aceastã unicã
îmbinare între filosofie ºi jurnalism, precum ºi
o dublã specializare studenþilor, care pot deveni
fie profesori în domeniul ºtiinþelor sociale, fie
jurnaliºti, neexcluzând nici ambele ipostaze.
Cursurile Facultatãþii conþin nu numai discipline jurnalistice ca: Introducere în mass-media,
Tehnici ale comunicãrii, Conceperea ºi
elaborarea ziarului, Stilistica presei, Genurile
presei ºi altele, sau filosofice (Filosofie anticã,
modernã, medievalã etc.), dar conþin ºi

informaþii din Economie, Sociologie, Psihologie,
Politologie, astfel încât studenþii pot aprofunda
cunoºtinþe din toate domeniile ce au legãturã cu
aceste minunate cariere de jurnaliºti ºi profesori.
Facultatea mi-a oferit ºansa sã fac practicã
la Televiziunea România de Mâine ºi la revista
Opinia naþionalã. Cu aceastã ocazie am învãþat
sã lucrez în condiþii reale. Televiziunea România
de Mâine are capacitatea de a acoperi prin satelit
întregul teritoriu al României, precum ºi pãrþi din
nord-estul Africii, Europa ºi Extremul Orient.
Transmite zilnic 8 ore de cursuri, consultaþii
(peste 1100 de ore în anul de studiu), programe
culturale ºi ºtiinþifice sau talk-showuri economice
ºi sociale. Programele nu se adreseazã doar celor
57.000 de studenþi ai Universitãþii Spiru Haret,

ci ºi publicului de toate vârstele ºi categoriile
interesate de culturã.
Revista Opinia naþionalã oferã consultaþii,
comentarii asupra unor fapte din realitate, iar
noi putem publica articole prin care câºtigãm
experienþã.
Editura a fost înfiinþatã în 1992, profilul
ei fiind preponderent universitar-didactic.
Aflate într-o permanentã îmbogãþire ºi
reînnoire, publicaþiile acoperã un spectru larg
de domenii, discipline ºi specializãri.
Complexul sportiv situat în Bucureºti are
o suprafaþã de peste 28 000 m2 ºi include un
stadion de 10 000 locuri, precum ºi terenuri
de fotbal, tenis, volei, baschet ºi handbal.
Pentru a ne rãsplãti, Universitatea Spiru
Haret oferã burse, astfel încât studenþii ce

promoveazã un an de studii cu o medie între 9
ºi 10 primesc în urmãtorul an burse de merit,
fiind scutiþi de una sau douã rate.
Competiþia fiind permanentã, studenþii
încearcã sã fie cei mai buni ºi sã reprezinte cu
mândrie universitatea.
Facultatea noastrã stimuleazã ºi promoveazã
cercetarea ºtiinþificã prin organizarea a trei cercuri
ºtiinþifice studenþeºti, dintre care douã sunt
filosofice: Metafizica ºi istoria filosofiei ºi Logicã
ºi epistemologie. De asemenea, universitatea
organizeazã sesiuni ºtiinþifice comune atât pentru
profesori, cât ºi pentru studenþi.
Acestea sunt motivele mele de a fi mândrã
cã sunt studentã la Filosofie ºi Jurnalism.
Daniela ISTRATE
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Televiziunea România de Mâine
Post naþional universitar ºi cultural

Amfiteatrul studio
din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
str. Ion Ghica nr. 13
Telefoane: 314 00 75; 314 00 76.

ªoseaua Berceni nr. 24
Telefoane: 334 44 19; 334 62 05;
334 47 23; 334 47 99.

Zilnic,
emisiuni destinate candidaþilor
la înscrierea în anul I de studii la

UNIVERSITATEA
SPIRU HARET

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
11 iulie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
10:00
10:30
12:00
12:30
13:00
14:00
14:08
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:15
20:00
20:50
21:00
22:00
22:20
22:30
23:30
00:00
00:10
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00

Teleshopping
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Sãptãmâna externã (r)
Matinal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. XVII
(Franþa) (r)
INFO UNIVERSITAR
Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
ªtiri tvRM
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
Profil spiritual: 100 de ani de la naºterea lui Nicolae
Carandino. Invitaþi: Vartan Arachelian, Dan Tãrchilã,
Paul Lãzãrescu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
Documentar românesc: Ion Manolescu
Teleshopping
Magiºtrii UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Sãnãtatea mentalã. Factori de risc.
Emisiune de prof. univ. dr. Viorel Poalelungi
Actualitãþi
Jurnal economic
Vara adolescenþilor: Teatrul ºi adolescenþii.
Invitaþi trupa de teatru Cattarsis din Oradea.
Realizator Alina Motoc
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Academica. Economie. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Presa pe diagonalã
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
O noapte pe zi. Emisiune de divertisment
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Religia începutului de mileniu (r)
Documentar românesc: Ion Manolescu (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Profil spiritual (r)
Vara adolescenþilor (r)
O noapte pe zi. Emisiune de divertisment (r)

MARÞI
12 iulie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Matinal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Film artistic: Burghezul gentilom (Franþa) (r)
12:00 INFO UNIVERSITAR
12:30 Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
15:00 Amfitrion Corina: Invitatã Silvia Voinea - sopranã (I).
Emisiune de Corina Chiriac
16:00 Film documentar  Mari scriitori: Levi Strauss (II)
16:30 Teleshopping
17:00 Magiºtrii UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
17:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Fascinaþia performanþei: Marea performanþã în sport
ºi în cunoaºtere, douã repere ale aceluiaºi demers.
Invitaþi: campioni ai sportului românesc, alãturi
de elevi cu cele mai bune rezultate în licee ºi la
Olimpiadele pe discipline de învãþãmânt.
Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
20:50 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Cântecul ºi casa lui Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Film documentar  Mari scriitori: Levi Strauss (II) (r)
01:30 Amfitrion Corina (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Litera ºi spiritul legii (r)
04:10 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment (r)

MIERCURI
13 iulie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Matinal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 Presa pe diagonalã (r)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Amintiri de la filmare: Invitatã Anca Georgescu 
producãtor delegat. Emisiune de Ion Bucheru (r)
11:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
12:00 INFO UNIVERSITAR
12:30 Festivalul RBA (I) (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici (r)
16:00 Film documentar  Oraºele lumii: Barcelona (II)
16:30 Teleshopping
17:00 Magiºtrii UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
17:30 Civilizaþia strãzii.
Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
18:00 Emigrant în România. Emisiune de Mihaela Anastase
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Zile de vacanþã: Idei pentru o vacanþã de vis în þarã sau
strãinãtate. Invitaþi: Eugen Cristea ºi Cristina Deleanu.
Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
20:50 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00 Armata românã în timpul celui de al II-lea rãzboi
mondial. Emisiune de Corneliu Toader
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Univers clasic: Am die MusiK (spectacol de muzicã
vocalã ºi formaþii muzicale). Emisiune de Mihai Darie
01:00 Film documentar  Oraºele lumii: Barcelona (II) (r)
01:30 În dialog cu administraþia publicã (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Zile de vacanþã (r)
04:00 Cinepanorama (r)
05:00 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment (r)

JOI
14 iulie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Matinal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:30 Presa pe diagonalã (r)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
11:00 Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
12:00 INFO UNIVERSITAR
12:30 Civilizaþia strãzii. Emisiune de Ciprian Vasilescu (r)
13:00 Emigrant în România.
Emisiune de Mihaela Anastase (r)
13:30 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu (r)
15:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
16:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii:
Pionierii peisajului (II)
16:30 Teleshopping
17:00 Magiºtrii UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
17:30 Eva. Talk show cu ºi despre femei: Modul în care
afecteazã viaþa populaþiei scumpirea gigacaloriei.
Invitat Radu Opaina  preºedinte FAPR.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Amintiri de la filmare: Invitaþi: Cristina Corciovescu
ºi B.T. Râpeanu. Emisiune de Ion Bucheru
20:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
20:50 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment

23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:00 Arta documentarului: Perugia, Umbria ºi Jazzul (r)
01:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii (r)
01:30 Amintiri de la filmare (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Deschide cartea! (r)
04:00 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment (r)

VINERI
15 iulie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Matinal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30 Film serial: Secretele Mãrii Roºii ep. I (r)
11:30 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs (r).
Emisiune de Marius Micu
12:00 INFO UNIVERSITAR
12:30 Mereu în top: Invitatã Manu Goel  consilier
Casa ONU (r). Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
13:30 Poveste de la arlechin.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
15:10 Dialoguri de vacanþã.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu (r)
16:00 Armonii estivale: În lumea tangoului (II) cu soliºtii italieni
G. Boudini ºi C. Chiachiaretta. Emisiune de Mihai Darie
16:30 Teleshopping
17:00 Magiºtrii UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
17:30 Documentare peruane: Cãlãtorie pe urmele regilor (I).
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Întâlnire cu folclorul: Îºi dau concursul grupul folcloric
Florile dorului, Victoriþa Vlase, George Bolocan,
Mariana Iatagan, Viorica Stancu, Marioara Precup.
Emisiune de Theodora Popescu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. XVIII
(Franþa)
20:45 Academica. ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Viorile româneºti: Benone Damian, Cornel Panþâru.
Emisiune de Sorin Petre
22:00 Presa pe diagonalã
22:20 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30 O noapte pe zi. Emisiune de divertisment
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. XVIII
(Franþa) (r)
01:30 Documentare peruane (r)
02:00 Armonii estivale (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. ªtiinþã (r)
04:00 Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs (r)

SÂMBÃTÃ
16 iulie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
316.97.85 ºi
316.97.86,
interioare:
122, 105
Fax:
316.97.93

8:30 Mamaia copiilor. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:00 S.O.S. Sunteþi un om sãnãtos? Emisiune de Vicenzo
ºi Adina Halas
11:00 Religia începutului de mileniu: prof. dr. Liviu Moldovan,
Iacob Coman. Emisiune de Carmen Fulger
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Cântã-mi lãutare. Emisiune de Sorin Petre (r)
13:40 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
14:00 Zig  Zag tv. Magazin de divertisment cu Corina Chiriac
ºi Puiu Stoicescu
17:00 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
17:35 Poveste de la arlechin. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:00 Film serial: Secretele Mãrii Roºii ep. II Perlele
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume: Retrospectiva sãptãmânii.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Întâlnire cu folclorul: Un rapsod al Romanaþilor 
Ion Creþeanu. Emisiune de Theodora Popescu
20:00 Film artistic românesc: Gloria nu cântã
22:00 Film artistic: Burghezul gentilom (Franþa) (II)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10 Film artistic românesc: Gloria nu cântã (r)
01:30 Prizã directã (r)
02:00 Poveste de la arlechin (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Religia începutului de mileniu (r)
04:00 Film serial: Secretele Mãrii Roºii (r)
05:00 Întâlnire cu folclorul (r)

DUMINICÃ
17 iulie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:00
13:40
14:00
15:00
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
23:00
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:30

Teleshopping
Sportul în lume (r)
Sãptãmâna internã (r)
Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Best of matinal  Selecþiuni din cele mai reuºite
momente ale emisiunii Bunã dimineaþa.
Emisiune de Oana Nicolae
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Mamaia copiilor. Emisiune de Dumitru Cucu
Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu
Sunetul muzicii. Emisiune de Dumitru Cucu
Mereu în top: Nazin Peligrad  artist plastic.
Emisiune de Violeta Screciu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs.
Realizator Marius Micu
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
Arta documentarului: O lume de neuitat.
Realizator Daniel Paraschiv
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Actualitãþi
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Dialoguri de vacanþã.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
Îþi mai aduci aminte, doamnã?
Emisiune de Ionela Prodan
Festivalul RBA (II)
Armonii estivale. Emisiune de Mihai Darie (r)
Sãptãmâna externã
Sã stãm de vorbã (r)
Azi debutant, mâine vedetã (r)
Dialoguri de vacanþã (r)
Actualitãþi (r)
Mereu în top (r)
Sunetul muzicii (r)
Viaþa ca un spectacol (r)
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În aceste edificii funcþioneazã

Facultãþile Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti

Bucureºti

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii (clãdire în proprietate)

Rectoratul Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Telefoane: 314.99.31; 314.99.32

În acest edificiu funcþioneazã urmãtoarele facultãþi acreditate: Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine; Facultatea de Limba ºi Literatura Românã; Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã; Facultatea de Arhitecturã; Facultatea de Istorie; Facultatea de Teatru.

Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din B-dul Energeticienilor
nr. 9-11, în care funcþioneazã Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport (acreditatã)

Craiova

Sediul (în proprietate), str. Brazda lui Novac nr. 4,
în care funcþioneazã Facultatea de Management
Financiar-Contabil (acreditatã) ºi Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã (autorizatã)

Câmpulung Muscel

Edificiul (în proprietate) al Facultãþii de Contabilitate
ºi Finanþe (acreditatã), str. Traian nr. 233

Cluj-Napoca

Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din B-dul Basarabia nr. 256, în care
funcþioneazã Facultatea de SociologiePsihologie (acreditatã)

Bucureºti
Bucureºti

Edificiul (în proprietate) din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism (acreditatã);
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene (autorizatã).

Edificiul (în proprietate) situat în Splaiul Independenþei nr.313,
în care funcþioneazã urmãtoarele facultãþi acreditate: Facultatea de
Management Financiar-Contabil, Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale ºi Facultatea de Finanþe ºi Bãnci (autorizatã)

Bucureºti

Sediul Facultãþii de Medicinã Veterinarã (acreditatã),
strada Jandarmeriei nr. 2

Craiova

Un nou edificiu (în proprietate) la dispoziþia
facultãþilor din Craiova, strada Vasile Conta nr. 4

Braºov

Edificiul (în proprietate) din str. Turnului nr. 5,
în care funcþioneazã urmãtoarele facultãþi
acreditate: Facultatea de Management,
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
ºi Facultatea de Psihologie-Pedagogie
(în curs de acreditare)

Centrul din Cluj-Napoca al Universitãþii Spiru Haret pentru învãþãmântul
la distanþã. Clãdire în proprietate, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 74,
în care funcþioneazã Facultatea de Medicinã ºi Kinetoterapie

Bucureºti

RâmnicuVâlcea

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

Constanþa

Edificiul (în proprietate) din B-dul General
Praporgescu nr. 22, în care funcþioneazã Facultatea
de Contabilitate ºi Finanþe (în curs de acreditare),
precum ºi Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã (autorizatã)

Constanþa

Edificiul (în proprietate) din str. Unirii nr. 32-34,
în care funcþioneazã Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã (în curs de acreditare)
ºi Facultatea de Management Financiar-Contabil
(acreditatã)

Blaj

Unul din cele douã noi edificii, ambele în proprietate,
destinate bunei desfãºurãri a procesului didactic

Blaj

Edificii (în proprietate), str. Tudor Vladimirescu nr. 80,
în care funcþioneazã Facultatea de ªtiinþe Economice (autorizatã)

