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Dialog cordial între rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, ºi domnii ZHU
Shanlu, membru al Comitetului Permanent al PCC, secretar al Comitetului de Educaþie al Municipiului Beijing,
ºi GENG Xuechao, Directorul Comisiei de Educaþie a Municipiului Beijing, Directorul Comitetului de Organizare

a Expoziþiei Internaþionale de Educaþie, Beijing, 2005

alãturi de mari universitãþi din China, SUA, Canada, Japonia, Australia,
Germania, Franþa, Italia, Coreea de Sud.

La Expoziþia Internaþionalã de Educaþie, Beijing, 2005

Educaþia uneºte omenirea

Universitatea Spiru Haret

O nouã ºi concludentã afirmare internaþionalã

Educaþia uneºte omenirea
La începutul mileniului al treilea,

acest motto are o dublã semnificaþie. În
primul rând, oferã posibilitatea
dialogurilor pe un teren din ce în ce mai
important în formarea ºi valorificarea
superioarã a resurselor umane ale
planetei ºi, totodatã, creeazã condiþiile
ca, o datã cu secolul al XXI-lea,
societatea omeneascã sã intre în epoca
educaþiei permanente, desfãºuratã pe
întreaga duratã a existenþei, în ceea ce
teoreticienii numesc societatea
educaþionalã, ca societate a viitorului.

Sunt provocãri cãrora ºi-au propus
sã le facã faþã, pe termen mediu ºi lung,
toþi cei care, în diferite colþuri ale Terrei,
sunt implicaþi în instruirea tinerelor
generaþii, ºi nu numai. În acest context
ºi sub motto-ul mai sus enunþat �
�Educaþia uneºte omenirea� �, s-a
desfãºurat, la Beijing, Expoziþia

Internaþionalã de Educaþie (BIEE),
2005. Reuniunea anualã, desfãºuratã în
metropola asiaticã între 9 ºi 11 iulie, a
constituit ediþia a II-a a manifestãrii
organizate de cãtre Comitetul de
Educaþie al Municipiului Beijing.

Dupã succesul Expoziþiei de anul
trecut, reuniunea din 2005 s-a situat la
un nivel superior, atât prin numãrul
participanþilor, provenind de pe toate
continentele, prin complexitatea
temelor ºi programelor educaþionale, a
mijloacelor ultramoderne de abordare
a proceselor de învãþãmânt, cât ºi a
facilitãþilor oferite pentru dezvoltarea
proceselor de instruire.

Dimensiuni
mondiale preocupãrii

pentru formarea
ºi valorificarea

resurselor umane

Convorbirea rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr.
Aurelian BONDREA, cu domnul Si ZHANSU, director adjunct al Biroului
de Cooperare ºi Schimburi Internaþionale din cadrul Comisiei de Educaþie a

Municipiului Beijing (Continuare în pag. 8)

Întrevederi
ºi convorbiri
ale rectorului
Universitãþii
Spiru Haret,

prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea,

cu demnitari
ºi personalitãþi din

sfera învãþãmântului
superior din China
 ºi þãri reprezentate

la Expoziþie

I N T E R V I U cu Directorul
Comitetului de Organizare a
Expoziþiei Internaþionale de
Educaþie, Beijing, 2005,
Geng Xuechao
� Director al Comisiei de
Educaþie a Municipiului
Beijing

Întrebare: Cât de dificil este sã
organizezi o manifestare
internaþionalã tematicã, de
asemenea proporþii ?

Rãspuns: Noi suntem foarte
bucuroºi sã primim vizita oaspeþilor
români. Aceasta este a doua ediþie
a Expoziþiei Internaþionale de
Educaþie organizatã de
Municipalitatea Beijing. În
comparaþie cu ediþia de anul trecut,
numãrul participanþilor, precum ºi

Sã începem ºi sã dezvoltãm colaborarea noastrã
INTERVIU cu profesorul

Guanying Li,
Preºedintele Universitãþii

Dongfang din Beijing

Întrebare: Domnule profesor, ce
aºteaptã Universitatea dv. de la
participarea la aceastã Expoziþie
Internaþionalã de Educaþie?

Rãspuns: Universitatea noastrã,
Dongfang, participã la aceastã expoziþie
pentru cã doreºte sã stabileascã relaþii de
cooperare cu universitãþi din strãinãtate.
În acelaºi timp, dorim sã prezentãm
universitãþilor din strãinãtate metodele
noastre de învãþãmânt ºi sã colaborãm.

Întrebare: Cum vedeþi colaborarea cu
Universitatea Spiru Haret din România?

Rãspuns: România este una din
primele þãri care au stabilit ºi
menþinut relaþii foarte bune de
prietenie cu China. Noi dorim sã
avem relaþii de cooperare foarte
strânse cu universitãþile din
România, sã începem ºi sã
dezvoltãm colaborarea pe linie de
învãþãmânt.

Preþuim prietenia chino-românã.
Dorim sã efectuãm schimburi ºi sã cooperãm

în domeniul învãþãmântului
numãrul instituþiilor de învãþãmânt
provenite atât din China, cât ºi din
strãinãtate sunt, anul acesta,
substanþial mai mari. În ceea ce ne
priveºte, dorim sã avem cât mai mulþi
prieteni. Cu cât sunt mai mulþi
participanþi, cu atât este mai bine.

Întrebare: Aº vrea sã vã întreb
despre învãþãmântul la distanþã.
Universitatea noastrã are aproape
40% din studenþii sãi cuprinºi în forma
de învãþãmânt  la  distanþã.  Cum
consideraþi  aceastã formã de
educaþie? Este, într-adevãr,
învãþãmântul viitorului?

Rãspuns: Aveþi foarte mare
dreptate. Cu siguranþã cã învãþãmântul
la distanþã reprezintã viitorul. Fiecare
student îºi poate crea cel mai bun
mediu pentru a studia.

În ce priveºte China, practicarea
învãþãmântului la distanþã este foarte
avantajoasã.

Întrebare: Aþi avea câteva
cuvinte pentru telespectatorii noºtri
din România ºi din Europa?

Rãspuns: Noi preþuim prietenia
chino-românã care dateazã încã de la
stabilirea relaþiilor bilaterale, din
timpul lui Mao Zedong. Dorim ca pe
viitor sã vinã cât mai mulþi români la
Beijing, la studii, sã efectueze
schimburi. ªi noi dorim sã avem cât
mai multe ocazii pentru a merge în
România, în Europa, pentru a învãþa,
pentru a desfãºura schimburi ºi a
coopera în domeniul învãþãmântului.

Oricând sunteþi bineveniþi la
Beijing!

Corneliu TOADER
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, adreseazã calde felicitãri domnului Zhu

SHANLU, membru al Comitetului Permanent al PCC, secretar al Comitetului de Educaþie al Municipiului Beijing

La Expoziþia Internaþionalã de
Educaþie, Beijing, 2005, au fost larg
reprezentate instituþii aparþinând tuturor
palierelor de învãþãmânt. Peste 600 de
instituþii implicate în procesele de formare
ºi instruire ºi-au trimis reprezentanþii la
Beijing. Pe lângã câteva sute de instituþii
de învãþãmânt din R.P. Chinezã, 200 de
colegii ºi universitãþi (unele cu o solidã
reputaþie internaþionalã), din peste 30 de
þãri, reprezentând adevãrate branduri
educaþionale, ºi-au prezentat oferta.
Universitatea Spiru Haret, alãturi de
prestigioase aºezãminte de profil din
Statele Unite ale Americii (Harvard, Yale
University CT, Standford, Massachusetts

Institute of Technology, Illinois Institute
of Technology, University of San
Francisco CA, California State University,
UC Berkeley, Minessota University,
Central Michigan University, Gould
Academy, Hawaii Pacific University,
University of Wisconsin � Milwaukee,
Standford Graduate School of Business
CA, Microsoft), Marea Britanie (Wales
International Consortium, Boston College,
Oxford & Cherwell College, Oxford
Brookes University, University of the Arts
London, Aberdeen Business School, The
Robert Gordon University, Manchester
Business School World Wide � MBSW,
University of Manchester), Canada
(Canada International College, The Great
Lake College of Toronto, Cape Breton
University, Trinity Western University,
Ryerson University�Toronto, Seneca
College of Applied Arts and Technology),
Australia (Department of Education�
Victoria, Melbourne Institute of
Technology, The University of New South
Wales, Swinburne University of
Technology, University of Queensland�
Brisbane, Taylors College � Sydney �
Melbourne � Perth, Monash University,
The Kilmore International School), þãri ale
Uniunii Europene: Germania (Humboldt
University�Berlin, Sunfield Language
Center and Preparatory College), Italia
(SDA Boccony University Milano),
Franþa (Institut d�Administration des
Entreprises, Aix-en Provence, Centre des
Etudes en France), Rusia (Moscow
University), Japonia (Tokyo Institute of
Technology, The University Of Tokyo),
Coreea de Sud (The Catholic University
of Korea, Paichai University), Singapore
(Singapore Institute of Management),

Malaiezia (University of Kuala Lumpur),
Hong Kong (Faculty of Business, City
University of Hong Kong, The University
of Hong Kong), India (Indiane Institute
of Foreign Trade) au prezentat pachete de
oferte adaptate pieþei universitare atât din
China sau Asia, cât ºi din þãrile lor de
origine. Expoziþia de la Beijing a prilejuit
întâlnirea  reprezentanþilor celor care

proceseazã educaþia cu beneficiarii
proceselor de învãþãmânt, mari grupuri
economice ºi bancare, sponsori, finanþatori
ºi factori de decizie politicã din þara gazdã.

Pe parcursul desfãºurãrii Expoziþiei au
fost organizate conferinþe ºi simpozioane
internaþionale pe teme ca: �Dezvoltarea
învãþãmântului profesional�, �Aplicarea
ºi promovarea IT în educaþie�. Totodatã,

în sutele de standuri gãzduite de cele cinci
pavilioane ale Expoziþiei, au avut loc mii
de contacte bilaterale, precum ºi un Forum
Internaþional de Educaþie sui generis,
elocvent prin anvergura sa. În paralel, în
saloanele de negocieri din pavilionul
central ºi-au dat întâlnire ºi producãtorii
de aparaturã ºi echipamente destinate
procesului de învãþãmânt, care au
prezentat o ofertã de facilitãþi ºi tehnologii
educaþionale demnã de începutul
mileniului al III-lea.

Universitãþi cu nume sonore din
lumea academicã occidentalã au
prezentat pachete complexe de ofertã,
atât în cadrul programului Conferinþei
pentru cooperare în domeniul educaþiei
cu China, cât ºi pentru studii peste hotare,
menite sã promoveze comunicarea ºi
colaborarea sub diferite aspecte ºi forme
între colegii ºi universitãþi, instituþii de
educaþie ºi întreprinderi specializate în
gestionarea proceselor de instruire.
Sesiunile de negocieri, discuþiile
bilaterale cu caracter comercial ºi
acþiunile de promovare-ofertare au
constituit cea mai importantã parte a
activitãþii Expoziþiei, desfãºurate pe
parcursul a trei zile, între 9 ºi 11 iulie,
precum ºi într-o serie-maraton de contacte
bilaterale, programate în prealabil, care au
avut loc în cursul zilei de 8 iulie.
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A D M I T E R E A  2005
� organizare � desfãºurare � facilitãþi

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

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

La Universitatea Spiru Haret

condiþii superioare ºi facilitãþi unice pentru studenþi

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

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.

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 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 Fiºa-
chestionar. Rezultatul admiterii se comunicã
în aceeaºi zi candidatului.

Admiterea are loc la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile
facultãþilor din Bucureºti, Constanþa,
Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea,
Câmpulung Muscel ºi Blaj, precum ºi la
Centrele teritoriale ale Universitãþii Spiru
Haret  pentru învãþãmânt la distanþã din
þarã ºi din strãinãtate.

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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Învãþãmânt universitar � la zi (ZI), la distanþã (ID), cu frecvenþã redusã (FR)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

*   În concordanþã cu numãrul de credite specific specializãrii Drept din universitãþile þãrilor Uniunii Europene:  Bologna (Italia), Sorbona  (Franþa),  Oxford (Marea
Britanie), Berlin (Germania),  Elveþia, Spania, Belgia, Olanda  etc.
** Dosar pentru acreditare depus la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi CNEAA
*** În parteneriat cu universitãþi din S.U.A. ºi R.P. Chinezã.
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ADMITEREA 2005�2006: informaþii utile
Actele necesare

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 per-
sonal;

*  3 fotografii  tip buletin (carte) de identitate.

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

 Taxele de ºcolarizare se pot achita integral sau în 3 rate

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

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.

Taxa de înscriere
ºi scutiri la taxa de înscriere

CENTRE ALE UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ (ID)

Examene, 2005

Acte, taxe, înscrieri la sediile tuturor facultãþilor ºi la centrele ID

Departamentul pentru Învãþãmântul la
Distanþã al Universitãþii Spiru Haret

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

Facultãþile Universitãþii Spiru Haret

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.

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).

Bucureºti Bucureºti

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

Câmpulung Muscel

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)

Braºov

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

Bucureºti

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

Bucureºti

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

Blaj

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

Bucureºti

Blaj

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

Constanþa

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

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)

Craiova

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)

Constanþa

Edificiul (în proprietate) din B-dul Energeticienilor
nr. 9-11, în care funcþioneazã Facultatea de

Educaþie Fizicã ºi Sport (acreditatã)

BucureºtiBucureºti

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

Cluj-Napoca

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)

Râmnicu-
Vâlcea
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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.

Studii de masterat
la Universitatea Spiru Haret

ELENA-LUMINIÞA SIDENCO
Ghid practic de evaluare articularã

ºi muscularã în kinetoterabie

Noi
cãrþi
universitare
apãrute
la Editura
Fundaþiei
România
de Mâine

LUMINIÞA IONESCU
Contabilitate aprofundatã
a societãþiilor comerciale

IULIANA SAVU
Teoria generalã a dreptului

DOINA FUSARU, ZENOVIC
GHERASIM, ADELA BÂRA,

MARIA ANDRONIE,
PETRIªOR STROE
Aplicaþii economice

în Visual Basic ºi Acces

Durata studiilor: 3 semestre
Taxa: 600 lei noi pe semestru, achitatã semestrial

IOAN N. ROªCA
Filosofia modernã

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

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CENTRUL DE LIMBI STRÃINE

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.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic

Programul
pentru formarea continuã a personalului de conducere,

îndrumare ºi control din învãþãmântul preuniversitar, finalizat cu
CERTIFICATUL  DE  COMPETENÞÃ  PROFESIONALÃ
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Zilnic,
emisiuni destinate candidaþilor

la înscrierea în anul I de studii la

UNIVERSITATEA
SPIRU HARET

LUNI
25 iulie 2005

  6:00  Teleshopping
  6:30  7x sport. Emisiune de Cristina Matei
  7:00  Sãptãmâna externã (r)
  7:30  Aroma dimineþii (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30  Film serial: Seniorii de Bois Dore ep. (I) (Franþa) (r)
12:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30  Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
13:00  Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
14:00  ªtiri tvRM
14:08  Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu (r)
15:00   Profil spiritual: Ionel Voineag, Grigore Constantinescu.
           Emisiune de Valeriu Râpeanu
16:00  Documentar românesc: Lanterna cu amintiri
16:30  Teleshopping
17:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30  S.O.S. Inima : Bolile coronariene. Emisiune de prof.
           univ. dr. HC Ioan Pop de Popa
18:30  Actualitãþi
19:00  Jurnal economic
19:15  Vara adolescenþilor: Adolescenþii ºi poezia. Tabãra de
             creaþie de la Abãnaºi, judeþul Buzãu. Realizator Alina Motoc
20:00  În dialog cu administraþia publicã. Emisiune de
           George Nicolau
20:50  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00  Academica. Economie: Protecþia socialã. Emisiune de
           Ilie ªerbãnescu
22:00  Presa pe diagonalã
22:20  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30  O noapte pe zi. Emisiune de divertisment cu Vincenzo
           ºi Adina Halasz. Emisiune de Leonard Henþiu
23:30  24 de ore. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10  Religia începutului de mileniu (r)
01:00  Documentar românesc: Lanterna cu amintiri (r)
01:30  În dialog cu administraþia publicã (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Profil spiritual (r)
04:00  Vara adolescenþilor (r)
05:00  O noapte pe zi. Emisiune de divertisment (r)

MARÞI
26 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  Aroma dimineþii (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30  Film artistic: Mont Oriol (Franþa) (II) (r)
12:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
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: Invitat: Ioan Cârmãzan � regizor
           (II). Emisiune de Corina Chiriac
16:00  Film documentar � Mari scriitori: Soljenitsyn (I)
16:30  Teleshopping
17:00  UNIVERSITATEA 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 cu Vincenzo
           ºi Adina Halasz. Emisiune de Leonard Henþiu
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: Soljenitsyn (I) (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
27 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  Aroma dimineþii(informaþii utile, revista presei,
          interviuri, muzicã)
10:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30  Amintiri de la filmare: Invitatã Marina Roman
           Boiangiu (r). Emisiune de Ion Bucheru
11:00  Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
12:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30  Film artistic: Moscova nu crede în lacrimi (Mosfilm) (r)
14:00  ªtiri tvRM
14:08  Film artistic: Moscova nu crede în lacrimi (Mosfilm)
14:35  Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
15:00  Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici (r)
16:00  Film documentar � Oraºele lumii: New Orleans (II)
16:30  Teleshopping
17:00  UNIVERSITATEA 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: Tradiþie ºi folclor. Festivalul seceriºului
           de la Ampoiþa, judeþul Alba. Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00  În dialog cu administraþia publicã. Emisiune de
           George Nicolau
20:50  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00  Cultura minoritãþilor: azi comunitatea rromilor din
           România. Emisiune de Nicolae Mareº
22:00  Presa pe diagonalã
22:20  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30  O noapte pe zi. Emisiune de divertisment cu Vincenzo
           ºi Adina Halasz. Emisiune de Leonard Henþiu
23:30  24 de ore. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10  Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
01:00  Film documentar � Oraºele lumii: New Orleans (II) (r)
01:30  În dialog cu administraþia publicã (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Zile de vacanþã (r)
04:00  Gazonul fierbinte (r)
05:00  O noapte pe zi. Emisiune de divertisment (r)

JOI
28 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  Aroma dimineþii (informaþii utile, revista presei,
          interviuri, muzicã)
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  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
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:
          Grãdinile din Luxemburg (II)
16:30  Teleshopping
17:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30  Eva � Talk show cu ºi despre femei: Riscul la care ne
           supunem pe timpul verii  folosind produse neadecvate
           pentru protejarea pielii. Discuþie cu un dermatolog ºi un
           cosmetician. Emisiune de Adelina Grancea ºi
           Alexandru Ganci
18:30  Actualitãþi
19:00  Jurnal economic
19:15  Amintiri de la filmare: Invitat Laurenþiu Damian �
           vicepreºedinte UCIN (I). Emisiune de Ion Bucheru
20:00  Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
20:50  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
21:00  Gazonul fierbinte: Fotbalul încotro? Emisiune de
          Mugur Popovici
22:00  Presa pe diagonalã
22:20  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30  O noapte pe zi. Emisiune de divertisment cu Vincenzo
          ºi Adina Halasz. Emisiune de Leonard Henþiu
23:30  24 de ore. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu

00:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10  Arta documentarului: Palatele din Bavaria (I) (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
29 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  Aroma dimineþii (informaþii utile, revista presei,
          interviuri, muzicã)
10:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:30  Film serial: Secretele Mãrii Roºii ep. III (r)
11:30  Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs (r).
           Emisiune de Marius Micu
12:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
12:30  Mereu în top: Invitatã Alexandra Dulgheru � campion
           mondial tenis (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: Virtuozitate ºi artã (înregistrãri
           muzicale în ambianþa Muzeului �Simion�, Rm. Vâlcea).
           Emisiune de Mihai Darie
16:30  Teleshopping
17:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
17:30  Documentare peruane: Cãlãtorie pe urmele regilor
           (III). Realizator Daniel Paraschiv
18:00  Întâlnire cu folclorul: Ioana Anton, Camelia Conovici,
           Stelian Apostol. Emisiune de Theodora Popescu
18:30  Actualitãþi
19:00  Jurnal economic
19:15  Film serial: Seniorii de Bois Dore ep. II (Franþa)
20:45  Academica. ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
21:30  Viorile româneºti. Emisiune de Sorin Petre
22:00  Presa pe diagonalã
22:20  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
22:30  O noapte pe zi. Emisiune de divertisment cu Vincenzo
          ºi Adina Halasz. Emisiune de Leonard Henþiu
23:30  24 de ore. Retrospectivã politicã.
          Emisiune de George Marinescu
00:00 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10  Film serial: Seniorii de Bois Dore ep. II (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
30 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)
  8:30  Mamaia copiilor. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
  9:30  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:00  Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Bolile ORL.
           Emisiune de prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
11:00  Religia începutului de mileniu: Codul lui Da Vinci.
           Invitaþi: George Pruteanu, Romeo Pitulan, Emisiune de
           Carmen Fulger

12:00   Agricultura ºi alimentaþia: Stadiul pregãtirii fitosanitare
           în vederea aderãrii la UE. Invitaþi: prof. Horia Iliescu
            � dir. gen. ICPP, dr. ing. Alexandru Bãrbulescu � membru
          titular ASAS. 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: Teatrul de Comedie cu
           spectacolul �Poker�. Interviuri cu Valentin Teodosiu,
           Vladimir Gãitan, George Mihãiþã.
           Realizator Gabriela Bãnãrescu
18:00  Film serial: Secretele Mãrii Roºii ep. IV � Perlele
18:30  Actualitãþi
19:00  Sportul în lume: Retrospectiva sãptãmânii. Emisiune
          de Mugur Popovici
19:30  Întâlnire cu folclorul: Nina Predescu, Ion Brânduºoiu,
          Simona Dinescu. Emisiune de Theodora Popescu
20:00  Film artistic românesc: Trandafirul galben
22:00  Film artistic: Crinul din vale (Franþa) (I)
23:30  Sãptãmâna internã
00:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10  Film artistic românesc: Trandafirul galben (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
31 iulie 2005

  6:00  Teleshopping
  6:30  Sportul în lume (r)
  7:00  Sãptãmâna internã (r)
  7:30  Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
  8:00  Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
  9:00 Best of �Aroma dimineþii� - Selecþiuni din cele mai
          reuºite momente ale emisiunii �Aroma dimineþii�.
          Realizator Oana Nicolae
  9:30 UNIVERSITATEA SPIRU HARET
10:00 Mamaia Copiilor - spectacole conexe. Emisiune de
          Dumitru Cucu
11:00  Sã stãm de vorbã: cu Tina Militaru, Mihai Trãistaru,
           Gabriel Ciubuc. Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00  Sunetul muzicii. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00  Mereu în top: Ancuþa Elena Oprea � director Grãdina
          Zoologicã. Emisiune de Violeta Screciu
13:40  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
14:00  Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs.
           Realizator Marius Micu
15:00  Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
17:00  Arta documentarului: Palatele din Bavaria (II).
           Realizator Daniel Paraschiv
18:00  Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
18:30  Actualitãþi
19:00  7x sport. Emisiune de Cristina Matei
19:30  Dialoguri de vacanþã: Interviu cu Valentin Uritescu.
          Emisiune de Marina Roman Boiangiu
20:00  Îþi mai aduci aminte, doamnã? Gheorghe Sãrac, Ilie
           Roºu, Elena Ionescu. Emisiune de Ionela Prodan
21:00  Film artistic: Azilul de noapte (Mosfilm)
23:00  Armonii estivale. Emisiune de Mihai Darie (r)
23:30  Sãptãmâna externã
00:00  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
00:10  Sã stãm de vorbã (r)
01:00  Azi debutant, mâine vedetã (r)
02:00  Dialoguri de vacanþã (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Mereu în top (r)
03:30  Sunetul muzicii (r)
04:30  Viaþa ca un spectacol (r)
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la Expoziþia Internaþionalã de Educaþie,
Beijing, 2005

Educaþia uneºte omenirea
Universitatea Spiru Haret

Comisia de Educaþie a Municipiului
Beijing a organizat Expoziþia
Internaþionalã de Educaþie, Beijing,
2005, în scopul identificãrii cãilor
menite sã ducã la exploatarea integralã
a resurselor educaþiei printr-o
manifestare profesionistã amplã, sub
egida unui nume de marcã, recunoscut
internaþional. Expoziþia a fost
conceputã de organizatori ºi ca o
platformã de colaborare ºi comunicare
internaþionalã în sfera educaþiei, pentru
stimularea cercetãrilor teoretice ºi
gãsirea unor domenii comune de
interes cu privire la dezvoltarea
proceselor de instruire. Au fost, de
asemenea, avute în vedere cãile de
promovare a schimburilor de programe
de educaþie, de profesori ºi studenþi, de
experienþã, în scopul abordãrii
proceselor educaþionale dintr-o
perspectivã nouã, adecvatã epocii pe
care o parcurge omenirea.

Organizatorii au plasat Expoziþia
Internaþionalã din acest an de la Beijing
în punctul în care teoreticieni,
formatori, pedagogi, experþi, manageri,
pãrinþi, elevi ºi studenþi de pretutindeni
ºi-au dat întâlnire pentru a intensifica
colaborarea în instruirea ºi
comunicarea educaþionalã, pentru a
diversifica legãturile internaþionale ºi
resursele care sã-i facã sã coopereze
mai îndeaproape.

Fidelã principiilor de deschidere
ºi cooperare internaþionalã care au
fãcut-o sã participe ºi la alte
manifestãri similare � Târgul
Mondial al Educaþiei, Lisabona-
Portugalia, 2003, Târgul
Internaþional de Educaþie din
Orientul Mijlociu, Beirut-Liban,
2004, conducerea Universitãþii Spiru
Haret a primit cu interes invitaþia de
a participa la Expoziþia Internaþionalã
de Educaþie, Beijing, 2005.

Rezultatele notabile obþinute în
cei 15 ani de la înfiinþare au propulsat
Universitatea Spiru Haret pe primele
locuri în cadrul învãþãmântului
universitar din România, situând-o
printre cele mai moderne,
performante ºi bine dotate
aºezãminte academice din þara
noastrã. Dorind sã facã cunoscute
aceste realizãri ºi pe plan
internaþional, conducerea
Universitãþii Spiru Haret a avut
bucuria sã constate, la Beijing, cã
universitatea noastrã s-a prezentat cu
rezultate remarcabile, comparabile cu
cele obþinute pe plan european ºi
mondial. Spiru Haret a fost singura
universitate din România prezentã la
cea de-a II-a ediþie a Expoziþiei

Internaþionale de Educaþie ºi una
dintre foarte puþinele aºezãminte
universitare de pe continent. Cu
excepþia învãþãmântului superior
britanic, reprezentat de 7 universitãþi,
Europa continentalã a mai avut
emisari din Franþa (2), Italia (1),
Germania (2), iar din zona central ºi
est-europeanã, în afarã de România,
reprezentatã prin Universitatea Spiru
Haret, a mai participat Federaþia
Rusã, prin Universitatea de stat din
Moscova.

Prezenþa româneascã a fost bine
apreciatã de organizatori,  fapt
subliniat ºi de întrevederile domnului
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de
Mâine ºi rector al Universitãþii Spiru
Haret, cu demnitarii chinezi din
domeniul educaþiei. La recepþia
organizatã de Comitetul de
conducere al Municipiului Beijing în
onoarea participanþilor la Expoziþie,
rectorul Aurelian Bondrea s-a
întreþinut cordial cu domnul Zhu
Shanlu, membru al Comitetului
Permanent al PCC, secretar al
Comitetului de Educaþie al
Municipiului Beijing, cãruia i-a
înmânat albumul ºi CD-ul de
prezentare ale Universitãþii Spiru
Haret. Cu acest prilej, alãturi de
reprezentanþii Universitãþilor
Harvard ºi Massachusetts Institute of
Technology, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea a adresat mulþumiri pentru
invitaþia de a participa la aceastã
manifestare internaþionalã de
anvergurã, alese ºi sincere felicitãri
pentru modul de organizare,
demnitarul chinez exprimând cuvinte
de apreciere la adresa relaþiilor
româno-chineze, pe care le-ar dori
diversificate ºi amplificate ºi în
domeniul  învãþãmântului. Totodatã,
domnul prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea s-a întâlnit cu domnul Geng
Xuechao, directorul Comisiei de
Educaþie a Municipiului Beijing ºi
directorul Comitetului de Organizare
a Expoziþiei Internaþionale de Educaþie,
Beijing, 2005. Înaltul responsabil
chinez, care a acordat, în exclusivitate,
un interviu Televiziunii România de
Mâine, a avut cãlduroase cuvinte de
apreciere la adresa relaþiilor româno-
chineze ºi a participãrii Universitãþii
noastre la aceastã ediþie a Expoziþiei.

(Urmare din pag. 1)
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cele obþinute pe plan

european
ºi mondial

La standul Universitãþii Spiru Haret

La intrarea în pavilionul unde se afla standul Universitãþii Spiru Haret

Rectorul Universitãþii Spiru Haret a
mai avut întrevederi cu domniºoara Song
Lijun, director al Biroului de Cooperare
ºi Schimburi Internaþionale din cadrul
Comisiei de Educaþie a Municipiului
Beijing ºi cu domnul Si Zhansu, director
adjunct al aceluiaºi Birou, cu alþi
responsabili chinezi. Pe parcursul tuturor
întrevederilor cu reprezentanþii þãrii
gazdã din domeniul educaþiei, rectorul
Aurelian Bondrea a prezentat realizãrile
obþinute de Universitatea Spiru Haret în
cei 15 ani de existenþã, precum ºi
proiectele prioritare ale acesteia pentru
viitorul imediat, în cadrul cãrora o
contribuþie importantã sã aibã partea
chinezã: construcþia, pe bazã de
parteneriat, în avantajul reciproc al
pãrþilor, a Complexului Universitar ºi
Cultural România de Mâine, care va
cuprinde un spital clinic universitar, un
hotel de patru stele pentru visiting
professors, un hotel de trei stele pentru
studenþi, un centru de conferinþe, un nou
sediu al Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi crearea specializãrii Medicinã
tradiþionalã chinezã în cadrul Facultãþii
de Medicinã, care a luat fiinþã, recent, la
Universitatea noastrã.

Gazdele  au  primit  propunerile
formulate de rectorul Universitãþii
Spiru Haret cu un vãdit interes,
convenindu-se, de comun acord,
modalitãþile de derulare a contactelor
bilaterale, în vederea finalizãrii
contractelor de parteneriat.

Interesul de care s-a bucurat
prezenþa Universitãþii Spiru Haret la
Expoziþia Internaþionalã de Educaþie,
Beijing, 2005, este reflectat ºi de
numeroasele întâlniri ºi contacte cu
delegaþii ale aºezãmintelor chineze de
învãþãmânt superior (universitãþi ºi
colegii), care au dorit sã cunoascã mai
îndeaproape rezultatele Universitãþii
noastre. Au avut loc întâlniri ºi discuþii
cu vicepreºedintele Departamentului
de Educaþie al Provinciei Hainan,

Întrevederea rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr.
Aurelian BONDREA, cu domniºoara SONG Lijun, director al Biroului de

Cooperare ºi Schimburi Internaþionale din cadrul Comisiei de Educaþie a
Municipiului Beijing.

Întâlnirea rectorului Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian
BONDREA, cu delegaþia Universitãþii Dongfang din Beijing, condusã

de domnul profesor GUANYING Li, preºedintele Universitãþii.

domnul Shi Yi Yun, preºedintele
Universitãþii Dongfang din Beijing,
profesor Guanying Li, cu care s-au pus
bazele unei colaborãri mai ample. Au
mai avut loc întâlniri cu reprezentanþii
Colegiului Internaþional de
Administrare a Afacerilor din Beijing,
cu delegaþia Universitãþii de ªtiinþe
Politice ºi Drept din China, cu
reprezentanþii Departamentului de
Educaþie al Provinciei Nanjing ºi ai
unei mari companii care furnizeazã
echipamente pentru industria chimicã
la nivel naþional (National Chemical
Equipment Company of Beijing), care
finanþeazã o mare universitate.

Construcþia,la
Bucureºti, pe bazã

de parteneriat,
a Complexului

Universitar ºi Cultural
România

de Mâine � proiect
privit cu vãdit interes

de reprezentanþii
þãrii gazdã

Conducerea Universitãþii Spiru
Haret a primit, la standul propriu din
incinta Expoziþiei, delegaþiile
reprezentând cele mai mari universitãþi
care formeazã profesori din China ºi
din Asia, ºi anume, delegaþia
Universitãþii Normale  din Shanghai ºi
delegaþia Universitãþii Normale din
Beijing, cu care s-au purtat discuþii
aprofundate, având ca finalitate
constituirea specializãrii Limba
chinezã la Universitatea Spiru Haret ºi
a unei catedre formate din profesori
asociaþi chinezi.

În ultima zi a prezenþei noastre la
Expoziþie, delegaþia Universitãþii Spiru
Haret a efectuat o vizitã la
Universitatea de ªtiinþe Medicale a
Capitalei, universitatea de profil
numãrul 1 din Asia. Aceastã
universitate, cu un numãr de 18.800 de
studenþi ºi 13 spitale, este una dintre

cele mai reputate instituþii de
învãþãmânt superior ºi cercetare
medicalã de pe întregul continent
asiatic. Este suficient sã menþionãm cã,
doar în ultimii doi ani, la unul din
spitalele universitãþii s-au efectuat
peste 3.000 de transplanturi de ficat ºi
de rinichi. Întâlnirea rectorului
Aurelian Bondrea cu preºedintele
Universitãþii de ªtiinþe Medicale a
Capitalei a avut drept scop trasarea
cadrului pentru o cooperare beneficã
ambelor pãrþi. A fost lansatã invitaþia
ca o delegaþie a Universitãþii chineze
sã vinã în luna septembrie a.c. la
Bucureºti, invitaþie acceptatã cu
plãcere, prilej cu care se va perfecta ºi
semna contractul de parteneriat între
cele douã universitãþi.

Întâlnirile ºi discuþiile de la Beijing,
din cadrul Expoziþiei Internaþionale de
Educaþie, 2005, au oferit un nou prilej
de cunoaºtere pe plan extern a
performanþelor obþinute de
Universitatea Spiru Haret în cei 15 ani
de existenþã, constituind, totodatã, ºi un
mijloc de evaluare comparativ în
context internaþional. ªi cu acest prilej,
s-a putut constata cã Universitatea
Spiru Haret poate fi definitã ca
universitate a secolului XXI.

O delegaþie a
Universitãþii de ªtiinþe
Medicale din capitala

chinezã va vizita
Universitatea

Spiru Haret pentru
perfectarea

contractului de
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douã universitãþi
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din Beijing,
cu Universitãþile
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Shanghai
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