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Subsemnaþii, Rectori ai Universitãþilor europene, reuniþi la Bologna cu ocazia
împlinirii a 900 de ani de la întemeierea celei mai vechi dintre ele, cu patru ani
înainte de desfiinþarea definitivã a frontierelor dintre þãrile Comunitãþii Europene
ºi în perspectiva unei colaborãri lãrgite între toate popoarele Europei, convinºi
cã popoarele ºi statele trebuie sã devinã mai mult ca oricând conºtiente de rolul
pe care universitãþile sunt chemate sã îl joace într-o societate care se transformã
ºi se internaþionalizeazã, considerã:
1. cã viitorul umanitãþii, la acest sfârºit de mileniu, depinde într-o mare
mãsurã de dezvoltarea culturalã, ºtiinþificã ºi tehnicã, dezvoltare care se
fãureºte în centre de culturã, de cunoaºtere ºi de cercetare care au devenit
adevãrate universitãþi;
2. cã misiunea rãspândirii cunoºtinþelor pe care universitatea
trebuie sã ºi-o asume faþã de noile generaþii implicã astãzi necesitatea
de a se adresa în acelaºi timp întregii societãþi  al cãrei viitor cultural,
social ºi economic pretinde azi, în mod specific, un efort considerabil
de formare continuã;
3. cã universitatea trebuie sã asigure generaþiilor viitoare o educaþie
ºi o formare care sã le permitã sã contribuie la respectarea marilor
echilibre ale mediului natural ºi ale vieþii.
Proclamã în faþa statelor ºi a conºtiinþei popoarelor principiile fundamentale
menite sã susþinã în prezent ºi în viitor vocaþia universitãþii.

Este o mare onoare, pentru mine, de a fi prezent la
Universitatea din Bologna, cea mai veche instituþie
de învãþãmânt superior europeanã, cu prilejul
ceremoniei anuale de semnare a Magna Charta
Universitatum ºi al celebrãrii celei de-a 17-a aniversãri
a semnãrii, în septembrie 1988, a acestui important
document, expresie unanimã a voinþei autonome a
universitãþilor.
În numele Senatului Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti (România) ºi al meu personal, vã rog sã-mi
permiteþi sã vã adresez cele mai calde ºi alese
mulþumiri pentru includerea Universitãþii, pe care o
reprezint, printre semnatarii Magna Charta
Universitatum ºi sã exprim întreaga gratitudine pentru
desãvârºita ospitalitate de care ne-am bucurat.
Împãrtãºind pe deplin principiile, valorile ºi
drepturile universitare fundamentale, formulate în
cuprinsul Magna Charta Universitatum, Universitatea
Spiru Haret le-a înscris, în propria Cartã, adoptatã
de Senatul universitar încã în anul 1999, acþionând
cu consecvenþã pentru realizarea obiectivelor,
dispoziþiilor ºi direcþiilor de acþiune desprinse din
acest document cãlãuzitor al universitãþilor europene
ºi nu numai.
În întreaga sa activitate, Universitatea Spiru Haret
promoveazã principiile autonomiei universitare ºi ale
libertãþii academice, valorile democratice ºi umaniste,
în spiritul respectului deplin faþã de drepturile
fundamentale ale omului.
Continuând, în noile condiþii de dezvoltare a
României, cele mai înaintate tradiþii ale învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii naþionale, încorporând, totodatã,
cuceririle contemporane din aceste domenii,
Universitatea Spiru Haret contribuie la formarea ºi

educarea tinerelor generaþii, potrivit cerinþelor
progresului societãþii româneºti ºi rãspunzând
provocãrilor lansate de tranziþia la societatea
cunoaºterii, ca ºi de procesele de globalizare.
Anticipând, parcã, provocãrile cãrora trebuie sã le facã
faþã universitãþile, gândind, cu profunzime, la importanþa
ºi rolul acestora, marele vizionar ºi ctitor de necontestat
al învãþãmântului modern în România, remarcabilul
matematician ºi sociolog Spiru Haret, spiritul tutelar al
Universitãþii noastre, scria, la începutul secolului XX:
Principala chemare a Universitãþii este de a fi centrul
cultural cel mai înalt al þãrii, menit sã atragã ºi sã reþinã în
sfera acþiunii sale pe toþi acei care sunt în mãsurã de a
contribui la înaintarea ºtiinþei, învãþãmântului universitar
trebuind sã i se lase o completã libertate de miºcãri pentru
a se putea adapta cu cea mai mare înlesnire cu progresul
continuu al ºtiinþei.
Asociindu-se, prin semnarea documentului original,
celorlalte universitãþi care au aderat la idealurile ºi
principiile înscrise în Magna Charta Universitatum,
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti se angajeazã sã
respecte ºi sã promoveze valorile ºi drepturile universitare
fundamentale, aºa cum au fost ele formulate în cuprinsul
acestui document programatic, menit sã susþinã, în
prezent ºi viitor, vocaþia plurivalentã a universitãþii.
Adresându-vã, încã o datã, cele mai vii mulþumiri,
vã rog sã primiþi expresia celei mai înalte ºi alese
consideraþii.

Prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti (România)

Principii fundamentale

Mijloace

1. Universitatea activeazã în cadrul unor societãþi organizate diferit ca urmare
a condiþiilor geografice ºi a moºtenirii istorice ºi este o instituþie autonomã care
produce ºi transmite, în mod critic, cultura prin intermediul cercetãrii ºi
învãþãmântului. Pentru a rãspunde necesitãþilor lumii contemporane, universitatea
trebuie sã fie independentã, din punct de vedere moral ºi ºtiinþific, în raport cu
orice putere politicã ºi economicã.
2. În universitãþi, activitatea didacticã este inseparabilã de activitatea de
cercetare, pentru a permite în acelaºi timp învãþãmântului sã urmeze
evoluþia necesitãþilor ºi exigenþelor atât ale societãþii, cât ºi ale cunoaºterii
ºtiinþifice.
3. Libertatea cercetãrii, a învãþãmântului ºi a formãrii fiind principiul
fundamental al vieþii universitare, rezultã cã atât autoritãþile publice, cât ºi
universitãþile, fiecare în domeniul ei de competenþã, trebuie sã garanteze
ºi sã promoveze respectarea acestei exigenþe fundamentale.
Prin respingerea intoleranþei ºi prin deschiderea permanentã spre dialog,
Universitatea este un loc de întâlnire privilegiat între profesori, care au
capacitatea de a transmite cunoaºterea ºi mijloacele de a o dezvolta prin
cercetare ºi inovaþie, ºi studenþii, care au dreptul, voinþa ºi capacitatea de a
ºi-o însuºi.
4. Deþinãtoare a tradiþiei umanismului european, dar cu preocuparea constantã
de a ajunge la cunoaºterea universalã, Universitatea, pentru a-ºi asuma
misiunile, ignorã orice frontierã geograficã sau politicã ºi afirmã necesitatea
imperioasã de cunoaºtere reciprocã ºi de interacþiune culturalã.

Realizarea acestor obiective, în virtutea principiilor expuse mai sus,
necesitã mijloace eficace ºi, deci, adaptate situaþiei contemporane:

1. Pentru a pãstra libertatea de cercetare ºi de predare, instrumentele necesare
realizãrii acestui obiectiv trebuie sã fie furnizate tuturor componentelor
comunitãþii universitare.
2. Recrutarea corpului didactic, precum ºi reglementarea statutului acestuia,
trebuie sã fie cãlãuzite de principiul inseparabilitãþii cercetãrii de activitatea
didacticã.
3. Fiecare universitate trebuie sã garanteze studenþilor ei, cu respectarea
caracterului specific al fiecãrei situaþii, pãstrarea libertãþilor ºi condiþiilor
necesare pentru a-ºi atinge obiectivele în materie de culturã ºi de formare.
4. Universitãþile  ºi în special cele europene  vãd în schimbul reciproc
de informaþie ºi de documentaþie, precum ºi în sporirea iniþiativelor
ºtiinþifice comune, instrumente fundamentale ale unui progres continuu
al cunoºtinþelor.
De aceea, regãsindu-ºi astfel originile, încurajeazã mobilitatea profesorilorcercetãtori ºi a studenþilor ºi considerã cã o politicã generalã de echivalare în materie
de status, de titluri, de examene (pãstrându-se în continuare diplomele naþionale)
ºi de acordare de burse de studii constituie instrumentul esenþial care garanteazã
exercitarea misiunii lor actuale.
Subsemnaþii, Rectori, în numele Universitãþilor lor, se angajeazã sã acþioneze
în mod efectiv pentru ca fiecare Stat ºi organizaþiile supranaþionale interesate sã
se poatã inspira din ce în ce mai mult din dispoziþiile acestei Charte, expresie
unanimã a voinþei autonome a universitãþilor.
Bologna, 18 septembrie 1988
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În anul de învãþãmânt 2005-2006

Studii de masterat la Universitatea Spiru Haret

Ridicarea eficienþei activitãþii umane, premisã
indispensabilã a unei înalte calitãþi a vieþii , poate fi
realizatã numai cu ajutorul unor resurse umane înzestrate
cu o bogatã culturã ºi cu pregãtire profesionalã superioarã.
Specialistul în societatea contemporanã, societate a
cunoaºterii, indiferent de domeniul specific de activitate,
se caracterizeazã prin capacitatea ridicatã de analizã ºi
sintezã a fenomenelor ºi proceselor proprii domeniului
respectiv, prin puterea de a înþelege esenþa acestora,
direcþiile evoluþiilor lor, prin intermediul unei gândiri
creatoare, penetrante, elastice, prin înclinaþia pronunþatã
de a aplica cunoºtinþele dobândite în practica socialeconomicã în vederea modelãrii ºi modernizãrii acesteia
în funcþie de nevoile membrilor societãþii .
Reflectând aceste cerinþe, Carta de la Bologna,
veritabil Codex al învãþãmântului superior european,
convenitã de cãtre Universitãþile regiunii, acordã
masteratului un loc deosebit de important, considerându-l
un ciclu nou, superior celui de licenþã, având perspectiva
de a se generaliza pe scarã amplã.
Universitatea Spiru Haret, semnatarã, prin rectorul sãu,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, a acestui important
document european, se înscrie pe deplin în orientãrile sale.
Într-un termen scurt, Universitatea a organizat 49 de
programe de Masterat la majoritatea specializãrilor care
au fost acreditate. Unele din aceste programe au parcurs
deja douã semestre, iar altele încep sã funcþioneze din
noul an universitar. Conþinutul acestor programe este
divers, adaptat specificului fiecãruia în parte, toate însã
fiind structurate pe problematica actualã a teoriei ºi
practicii social-economice.
În cele ce urmeazã vom prezenta aspecte privind
conþinutul masteratului în domeniul învãþãmântului
universitar cu profil economic.
Facultãþile economice ale Universitãþii, respectiv cele
de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, de
Management Financiar-Contabil, de Finanþe ºi Bãnci, de
Management din Bucureºti ºi din Braºov; Constanþa,
Craiova, precum ºi Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Câmpulung Muscel organizeazã în anul universitar 20052006 zece programe de masterat în urmãtoarele domenii:
marketingul operaþiunilor în contextul integrãrii europene;
managementul ºi marketingul logistice; piaþa imobiliarãrealitate ºi perspective; dimensiunea europeanã a
managementului organizaþiei; contabilitatea armonizatã;
calculaþia informatizatã a costurilor; servicii, produse ºi
instrumente financiare în contextul integrãrii europene;

managementul financiar-contabil al administraþiei
publice; audit financiar-contabil; auditarea sistemelor
informatice financiar-contabile ºi bancare; evaluarea
societãþilor comerciale.
Conþinutul programului de masterat, propriu fiecãrei
specialitãþi, are drept þintã formarea unor specialiºti cu
temeinice cunoºtinþe teoretice, precum ºi competenþe ºi
abilitãþi de aplicare în practicã a cunoºtinþelor acumulate,
de organizare ºi conducere a entitãþilor ºi organismelor
de conducere din fiecare domeniu.
Masteratul în specializarea marketingul în
contextul integrãrii europene are drept obiective
specifice: formarea ºi dezvoltarea resurselor umane în
domeniul marketingului în corelaþie cu cerinþele de

Masteratul 

argument forte pe cartea de vizitã
a specialistului
Programele facultãþilor economice
Prof. univ. dr. Constantin MECU
Prorector pentru învãþãmântul
economic ºi cel cu frecvenþã redusã
integrare a României în Uniunea Europeanã;
diversificarea ºi perfecþionarea cunoºtinþelor dobândite
în timpul studiilor universitare; dobândirea de abilitãþi în
domeniul cercetãrii fundamentale ºi aplicative, ºi
dezvoltarea muncii în echipã; crearea de aptitudini în
domeniul cercetãrii interdisciplinare; crearea premiselor
pentru parteneriat la nivel naþional ºi internaþional în
domeniile formãrii resurselor umane ºi cercetãrii;
dezvoltarea cunoaºterii practicilor moderne de marketing,
pe plan european ºi internaþionl; formarea resurselor
umane calificate în domeniile comercial ºi al politicilor
comerciale comunitare; iniþiere în practicile de derulare
a contractelor comerciale internaþionale prin aprofundarea
cunoºtinþelor de drept comunitar; cunoaºterea stadiului
de dezvoltare ºi armonizare a sistemului de standarde

LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE- PSIHOLOGIE

Îmbinare a studiilor de aprofundare
teoreticã a specializãrii
cu rigorile practicii profesionale
Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU
Decanul Facultãþii
O datã cu acreditarea Facultãþii de
Sociologie-Psihologie, preocupatã de
creºterea calitativã a ofertei educaþionale ºi
formative, conducerea acesteia a demarat
construirea unor programe masterale care pot
sã rãspundã cerinþelor contemporane de
specializare în domeniile profesionale
caracteristice facultãþii. Recunoaºtem cã este
o arie de activitate care ne-a produs satisfacþii,
programele concepute de profesorii facultãþii
ºi acreditate de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, de-a lungul anilor, fiind deosebit
apreciate nu numai de absolvenþii facultãþii
noastre, ci ºi de absolvenþi ai facultãþilor de
stat sau private din întreaga þarã.
În prezent, Facultatea de Sociologie 
Psihologie oferã absolvenþilor sãi, dar ºi altor
categorii de absolvenþi, un numãr de 9
programe masterale de specializare în
domenii aplicative ale psihologiei,
sociologiei sau în domenii interdisciplinare.
Un prim program masteral a debutat în
toamna lui 2003, o datã cu acreditarea de
cãtre minister în domeniul psihologiei
aplicative, formarea în Psihoterapia
analiticã. Prima generaþie de masteranzi a
terminat în februarie 2005 cu lucrãri de
disertaþie foarte bine apreciate, marea
majoritate reuºind deja sã se integreze în

naþionale, în conformitate cu cerinþele organismelor de
standardizare europene ºi internaþionale; iniþierea
cursanþilor în master în atragerea de resurse financiare
comunitare ºi promovarea participãrii la schimburi de
valori internaþionale, inclusiv la participarea de programe
master-doctorat finanþate de CNFIS.
La acest program, în cele trei semestre se susþin 11
cursuri, între care se înscriu: Fundamentele marketingului;
Managementul mãrcii ºi imaginii de marcã; Marketingul
direct; Comunicarea în marketing; Studierea pieþii; Webmarketing; Comerþul exterior ºi politicile comerciale;
Managementul calitãþii; Managementul programelor
finanþate internaþional; Drept comunitar. Programul
cuprinde, de asemenea, o perioadã de documentare în

activitatea de consiliere ºi psihoterapie în
supervizare.
La interval de un an au fost construite ºi
acreditate de minister încã 3 masterate în
psihologie: Management organizaþional ºi al
resurselor umane, Analiza ºi gestiunea
conflictelor în societãþile în tranziþie,
Psihologie judiciarã ºi victimologie, alãturi
de 3 masterate în sociologie: Familie ºi
societate, Relaþii interetnice, Schimbare
socialã ºi culturalã.
Entuziasmul, dorinþa de a oferi o mai largã
gamã de specializare ºi de perfecþionare ne-au
condus, anul acesta, la accentuarea caracterului
aplicativ ºi de cercetare al programelor de
masterat. Astfel, s-au adãugat pentru Sociologie
2 noi programe masterale: Politici sociale ºi
integrare europeanã ºi Sociologie aplicatã în
asistenþa socialã. În cadrul aceluiaºi demers
calitativ, s-a trecut la programe de 4 semestre
pentru 3 dintre masteratele din domeniul
psihologiei: Psihoterapie ºi consiliere
analiticã, Management organizaþional ºi
resurse umane ºi Conflicte ºi medierea lor în
societate, organizaþie, familie, incluzând un
numãr de discipline ºi o mai mare cantitate de
timp dedicatã practicii ºi cercetãrii aplicative.
În prezent se lucreazã la constituirea
unui program masteral inter-universitar,
între Universitatea Spiru Haret,

Facultatea de Sociologie  Psihologie ºi
Institutul de Studii la Distanþã al
Universitãþii Saint Denis din Paris, în
domeniul psihologiei clinice.
Toate aceste eforturi de integrare a
învãþãmântului cu aspectul aplicativ  profesional,
dar ºi cu cercetarea ºtiinþificã ne conduc treptat la
posibilitatea de a oferi absolventului de Sociologie
ºi de Psihologie o gamã largã de posibilitãþi de
specializare, unele dintre ele deschise ºi
absolvenþilor altor specialitãþi.
Este adevãrat cã, datoritã cerinþelor
Legii nr. 13 din 2004, care prevede strict
posibilitãþile de atestare pe posturile de
psiholog doar pentru absolvenþii acestei
facultãþi sau a facultãþilor cu dublã
specializare, accesul la unele dintre
programele masterale este restrâns pentru
formarea acestor categorii de viitori
specialiºti. Însã, desigur, existã în domeniul
social foarte multe locuri de muncã
interdisciplinare, în care competenþele
specializãrii în socio-psihologie sunt vitale
ºi pentru astfel de profesii au fost construite
ºi programe masterale deschise. De exemplu,
masteratul care are drept obiectiv central
problematica managementului conflictelor în
societate, organizaþie ºi familie este
structurat în cadrul unei deschideri speciale
a cadrului european spre delimitarea unei
profesii denumite mediator de conflicte.
În acelaºi sens sunt deschise ºi masteratele
dedicate psihologiei judiciare, sociologiei

vederea lucrãrii de disertaþie, precum ºi pentru redactarea
efectivã a acesteia. Programul de activitate însumeazã, în
fiecare din cele trei semestre, câte 12 ore sãptãmânal, iar
pentru lucrarea de disertaþie se alocã douã sãptãmâni
compacte.
Programul de masterat consacrat contabilitãþii
armonizate rãspunde interesului major al economiºtilor
contabili de a se perfecþiona în domeniul contabilitãþii
armonizate cu normele europene. El are drept obiective:
formarea de specialiºti care sã asigure expertiza ºi
diagnosticarea ca etape importante de evaluare a strategiei
de dezvoltare a unei firme pe baza unor norme ºi standarde
internaþionale recunoscute (IAS); crearea de aptitudini ºi
abilitãþi profesionale specifice contabilitãþii naþionale,
analizei informaþiilor contabile armonizate; formarea
familiei, schimbãrii sociale, aspectelor
aplicative ale asistenþei sociale.
Una dintre cele mai presante preocupãri
a fost construirea unor programe solide, care
sã îmbine partea de lãrgire ºi aprofundare
teoreticã a domeniului, cu cercetarea ºi
practica profesionalã. Scopul este dublu. Pe
de o parte, cel care terminã masterul sã poatã
fi considerat un specialist în domeniul
respectiv ºi încadrat ca atare, un specialist
format cu deprinderi de lucru ºi de
interpretare, cu un orizont flexibil ºi creativ
care sã-i ofere posibilitatea sã se integreze
transformativ ºi adaptativ faþã de nou ºi
schimbare. Pe de altã parte, programele de
cercetare incluse sã poatã permite
continuarea studiilor masterale ºi integrarea
lor într-un program complex doctoral.
În acest context, una dintre prioritãþi a
constituit-o includerea unor cadre universitare,
profesori ºi conferenþiari universitari
recunoscuþi, cu o prestigioasã ºi validatã
activitate în domeniile respective, dar ºi dublarea
acestora cu un numãr de specialiºti, cu bogatã ºi
apreciatã experienþã care sã fie responsabili de
modulele de practicã profesionalã. Am izbutit,
aº spune, sã ajungem la situaþii de excepþie, când
fie un profesor universitar este ºi un pasionat
practician, fie, pentru module bine circumscrise,
sã realizãm o complementaritate.

*
În aceastã perspectivã, masterul este

motivat ºi de: necesitatea eliberãrii studiului
proceselor sociale ale tranziþiei, de
stereotipuri, mimetisme sau partizanate
(inclusiv politice); nevoia construcþiei unor
noi modele analitice ºi interpretative ale
fenomenelor ºi proceselor tranziþiei
postcomuniste; cerinþa adaptãrii cercetãrilor
sociale la noile tipuri de provocãri interne
sau externe, astfel încât specialiºtii sã se
integreze fãrã complexe sau reþineri în
spaþiile ºtiinþifice europene ºi extraeuropene, în mediul concurenþial actual,
oferind produse intelectuale performante ºi
aºteptate de utilizatorii interni sau externi.

abilitãþilor necesare informatizãrii operaþiunilor contabile,
precum ºi capacitatea de dezvoltare ºi utilizare a
sistemelor informatice în acest domeniu; obþinerea
abilitãþilor necesare  teoretice ºi practice  pentru
utilizarea ca expert (analist) contabil ºi financiar în
managementul economic.
Pentru cele trei semestre, programul cuprinde 9 cursuri:
Metode de calculaþie costuri; Sisteme expert; Baze de date;
Contabilitate armonizatã; Afaceri electronice pe Internet;
Analiza contabilã armonizatã; Contabilitate naþionalã;
Audit financiar. La aceste cursuri se adaugã documentarea
pentru elaborarea disertaþiei, 4 ore pe sãptãmânã în
semestrul trei ºi finalizarea lucrãrii de disertaþie, 3
sãptãmâni în ultimul semestru.
Programul calculaþia informatizatã a costurilor
urmãreºte specializarea privind cadrul conceptual ºi
practic al gestiunii costurilor, în special prin intermediul
metodelor moderne informatizate de calcul, diagnozã,
bugetare ºi previziune. El oferã un model de integrare
între metodele contabile de gestiune al costurilor cu
modelele informatice realizate în acest scop. Programul
faciliteazã formarea specialistului ºi analistului în
gestiunea ºi managementul economico-financiar al firmei.
ªi celelalte programe ale masteratului în economie
enumerate conþin obiective proprii ºi cursuri adecvate
pentru transpunerea în practicã a scopurilor urmãrite.
Experienþa în desfãºurarea programelor de masterat
se aflã într-un proces rapid de perfecþionare ºi
eficientizare. Se disting în acest sens elaborarea unor
cursuri ºi materiale didactice specifice acestor programe,
inclusiv cursuri electronice, extinderea metodei studiilor
de caz, atât a celor elaborate de autorii cursurilor, cât ºi a
celor existente în bibliotecile de specialitate, folosirea unor
programe informatice moderne de evaluare a
cunoºtinþelor.
Programele de masterat la facultãþile economice
beneficiazã de pregãtirea ºi experienþa bogatã, teoreticã ºi
practicã, a profesorilor universitãþii ºi a unor visiting
professorr, din alte þãri ºi universitãþi, care organizeazã ºi
asigurã expuneri ºi dezbateri din tematica fiecãrui curs.
Participarea cursanþilor la desfãºurarea activitãþii în
cadrul programelor este impresionantã, iar rãspunsurile
la evaluarea primelor cursuri ºi dezbateri au fost excelente.
Ne exprimãm convingerea cã, o datã cunoscute aceste
rezultate, programele de masterat vor fi solicitate de tot
mai mulþi absolvenþi ai ciclului de licenþã ai Universitãþii
Spiru Haret ºi ai altor universitãþi.

În conexiune cu motivaþiile enunþate,
pachetul de discipline înscrise în programul
masterului are ca obiectiv esenþial pregãtirea
unor specialiºti cu un orizont ºtiinþific
pluridisciplinar, care sã rãspundã cu competenþã
diverselor solicitãri din sfera ºtiinþelor socioumane, cu precãdere celor circumscrise
investigaþiei fenomenelor tranziþiei.
În februarie 2006 generaþia de masteranzi
2004  2006 îºi va susþine lucrãrile de disertaþie,

 sã le urãm de pe acum succes. Tot începând de
atunci va debuta ºi acest prim program masteral
româno  francez dedicat competenþelor în
psihologie clinicã, consiliere ºi psihoterapie, care
va permite absolvenþilor sã practice acest tip de
competenþe psihologice în oricare parte a Europei.
Într-un numãr ulterior al revistei vom
prezenta principalele aspecte legate de
programele masterale în desfãºurare care au
atras ºi atrag un mare numãr de participanþi.

Edificiul (în proprietate) din B-dul Basarabia nr. 256, în care funcþioneazã Facultatea
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I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D.
Învãþãmântul la distanþã
în orizontul societãþii informaþionale
Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC
Prorector al Universitãþii Spiru Haret
Universitatea Spiru Haret este conectatã
tot mai semnificativ la marile viziuni ºi linii
de transformare pe care le parcurge mediul
academic ºi cel al cunoaºterii în general, pe
plan internaþional, la început de mileniu III.
De aceea, în strategia Universitãþii s-a
procedat cu înþelepciune ºi profesionalism la
noi ierarhizãri ale prioritãþilor educaþionale, la
introducerea unor noi concepte, metode ºi
forme privind învãþarea ºi finalitatea acesteia
ca proces complex de formare socialã ºi umanã.
Este meritul de necontestat ce revine
conducerii academice, Senatului Universitãþii
ºi prestigiosului sãu corp profesoral de a se
fi implicat în ultimii ani într-un proces
complex de schimbare a sistemului operaþional
de instruire superioarã, aliniindu-l la
standardele înregistrate în domeniu pe plan
mondial. Angajamentul pentru noutate ºi
eficienþã în sfera învãþãrii confirmã teza
necesitãþii transformãrii ºi adaptãrii la
cuceririle ºtiinþelor.
Epoca industrialã ºi deopotrivã cea postindustrialã sunt în prezent în depãºire de
frontiere, prin apariþia tehnologiilor
informaþionale ºi multi-mediei.
Acum, învãþãmântul superior se regãseºte
în orizontul societãþii informaþionale, cu
tendinþã de trecere spre etapa postinformaþionalã, la societatea bazatã pe
cunoaºtere.
De aceea, este fireascã abordarea
schimbãrii, în toate planurile, inclusiv în cel
educaþional ºi, în acest context, adevãrata
revoluþie în plan conceptual, infrastructural ºi
profesional petrecutã la Universitatea Spiru
Haret în ultimii ani este pe deplin justificatã,
confirmatã de practicã ºi aºteptãrile strategice
impuse de managementul academic aplicat cu
consecvenþã.
În plan instituþional ºi legislativ, etapã
dupã etapã s-au formalizat elementele de cadru
operaþional didactic ºi profesional, astfel încât,
în prezent, Universitatea Spiru Haret a
devenit lider în domeniul învãþãmântului la
distanþã în mediul academic românesc,
recunoscut ºi apreciat pe meridianele lumii.
Învãþãmântul la distanþã la Universitatea
Spiru Haret nu este un experiment, nu este o
provocare, ci constituie, în fapt, o modalitate
legalã, fireascã ºi nouã de exprimare
instituþionalizatã, modernã ºi eficientã a
procesului învãþãrii, în sistemul general de
cunoaºtere. Fluxul cunoaºterii este însoþit de
un flux al cunoºtinþelor care, în noile condiþii
de telecomunicare ultramodernã (prin satelit,
tvRM, Internet º.a.), dinamizeazã formarea
celor ce învaþã, apelând mai semnificativ la
propria persoanã implicatã în propria instruire.
Se poate spune, pe drept cuvânt, cã în cadrul
Universitãþii Spiru Haret este elaborat ºi se
manifestã funcþional ºi eficient modelul
românesc cel mai reprezentativ al
învãþãmântului la distanþã. Aºa cum este el
constituit ºi aplicat se dovedeºte a fi la înãlþimea
cerinþelor înregistrate pe plan mondial.

Condiþia materialã
ºi didacticã a I.D.
Asigurarea condiþiilor materiale ºi
metodice moderne în domeniu reprezintã
garanþia dezvoltãrii, competente ºi
profesioniste, a învãþãmântului la distanþã.
La Universitatea Spiru Haret, învãþãmântul la distanþã se sprijinã în mod

fundamental pe infrastructura de excepþie a
instituþiei, ºi anume:
- editura ºi tipografia modernã a
Fundaþiei România de Mâine, în cadrul
cãrora sunt realizate resursele clasice de
învãþare: manualele propriu-zise ºi Notele de
curs sintezã;
- sãptãmânalul Opinia naþionalã,
cuprinzând consultaþii, întrebãri ºi rãspunsuri,
informaþii etc.;
- postul propriu de televiziune tvRM,
naþional universitar ºi cultural care emite prin
satelit pentru întreaga þarã ºi de asemenea
pentru strãinãtate. Cu ajutorul acestuia se
realizeazã ºi se transmit în direct sau
înregistrate cursuri, seminarii, consultaþii,
dezbateri º.a. care sunt resurse de studiu pentru
studenþii ID ce pot recepþiona emisiunile direct
din reþelele de satelit ºi de cablu;
- sistemul integrat de computere al
Universitãþii Spiru Haret, care au performanþe de ultimã generaþie. Calculatoarele, în
numãr de aproape 1500 sunt legate la Internet,
24 de ore din 24, prin serverul propriu. În reþea
este asigurat accesul la Biblioteca Virtualã,
în interiorul cãreia, în spaþiul cibernetic, sunt
gãzduite resurse specifice de studiu.

Resurse diversificate
de studiu
Se poate face aprecierea cã dacã în þãrile
dezvoltate învãþãmântul la distanþã se sprijinã,
în principal, pe folosirea Internetului, iatã, în
România, la Universitatea Spiru Haret, în
egalã mãsurã spaþiul cibernetic ºi comunicarea
în mediul acestuia nu sunt exclusive.
Strategia operaþionalã a Universitãþii
Spiru Haret în domeniu vizeazã lãrgirea
gamei de resurse de studiu, spre a asigura
flexibilitate, în procesul de instruire la
distanþã. Universitatea Spiru Haret a
conceput ºi asigurã în mod coerent, articulat
ºi eficient un grup semnificativ de resurse
diversificate de studiu:
- manuale tipãrite, note de curs sintezã
(distribuite gratuit fiecãrui student ID);
- manualele propriu-zise, extinse, tipãrite
la editura ºi tipografia proprii, distribuite la
cererea studenþilor ID cu 30% reducere faþã
de preþul din librãrii;
- resursele din Biblioteca Virtualã a
Universitãþii Spiru Haret ºi a facultãþilor
(specializãrilor), în care accesul este rezervat
studenþilor ID pe bazã de nume ºi parolã;
- emisiunile postului propriu de
televiziune tvRM transmise prin satelit ºi

Cadrul structural
ºi operaþional
la Universitatea Spiru Haret
Desigur, infrastructura de excepþie
impune angajament profesional competent
deopotrivã din partea studenþilor ºi cadrelor
didactice.
Fãrã a greºi, ci, dimpotrivã, bazat pe
obiectivitate ºi realitate se poate constata cã,
în esenþã, ceea ce s-a realizat pânã în prezent
la Universitatea Spiru Haret ºi ceea ce se
petrece metodic în procesul de învãþãmânt
au semnificaþie cu adevãrat inovatoare în
planul schimbãrii concepþiei, mentalitãþii ºi
modului de comportament academic
performant în rândul studenþilor ºi al corpului
profesoral. Este vorba de o adevãratã ºi
profundã reformã, transpusã în practicã
într-un timp istoric scurt, a evoluþiilor
instituþionale ºi conceptuale în Universitate
prin alinierea tuturor factorilor de decizie, a
cadrelor didactice ºi a studenþilor la noile
direcþii de progres ale lumii contemporane.
Astãzi, la Universitatea Spiru Haret,
aproape 1400 de cadre didactice sunt raliate
în munca lor la tehnologiile multimedia ºi de
telecomunicare ultraperformantã.
Comunicarea pe cale electronicã prin
e-mail a devenit uzualã. Sistemul de servicii
pentru studenþi (secretariat, afiºare note,
programe analitice, orare º.a.) se regãseºte
în reþeaua Internet ºi accesul la acest
procedeu de comunicare ºi la datele de
interes a devenit pentru toþi, obiºnuitã.
Aºadar, la Universitatea Spiru Haret,
structurarea, dotarea ºi derularea cotidianã a
învãþãmântului la distanþã se manifestã ca un
proces complex modern, în pas cu tot ceea
ce este nou în ºtiinþa mijloacelor de
comunicare la nivel mondial.

recepþionate direct ºi prin reþeaua generalã
de cablu; acestea cuprind lecþii sintezã,
consultaþii, seminarii, dezbateri, cursuri
transmise direct sau înregistrate.
Emisiunile didactice universitare sunt
transmise în cursul dimineþii ºi, în reluare,
noaptea;
- lecþiile sintezã ºi consultaþiile, precum
ºi întrebãri ºi rãspunsuri cuprinse în
sãptãmânalul Opinia naþionalã, distribuit
gratuit studenþilor ID.
În egalã mãsurã, Internetul reprezintã
elementul central de operaþionalizare a
învãþãrii alãturi de televiziunea proprie.
Este un efort material ºi metodic
excepþional din partea Universitãþii Spiru
Haret, iar acest model, practic a întrunit
aprecieri cu totul deosebite pentru realism,
pragmatism ºi eficienþã, în cu diverse ocazii
ºi întâlniri internaþionale. Acum, pentru
studenþi ºi profesori este perioada istoricã în
care comunicarea ºi didactica de tip nou, fãrã
frontiere, cu ajutorul tehnologiilor
informaþionale, se aflã pe agenda lor practicã
de zi cu zi.
Este conºtientizatã sarcina cã profesorul
trebuie sã fie pregãtit pentru a învãþa
studentul la el acasã, la distanþã, cu ajutorul
tehnologiilor moderne ºi al didacticii eficiente,
personalizate.
În lumea contemporanã, din ce în ce mai
mulþi studenþi se vor regãsi în amfiteatrele
virtuale.
De aceea, la nivelul catedrelor, al
consiliilor profesorale de la facultãþi, în

perioada premergãtoare începerii noului an
universitar din noul ciclu de licenþã, s-au
purtat dezbateri, schimburi de pãreri, opinii,
avansându-se propuneri constructive pentru
fundamentarea deciziilor din procesul de
instruire superioarã.
A reieºit cu claritate cã studenþii sunt
primii interesaþi în asimilarea ºi folosirea
tehnologiilor moderne informaþionale, în
pregãtirea lor multilateralã ca viitori
specialiºti. Este cât se poate de firesc ca
specialiºtii de mâine sã fie obiºnuiþi încã din
anii facultãþii sã facã faþã provocãrilor din
societatea contemporanã care se îndreaptã
spre noi orizonturi de progres uman.

Examene la Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale

Centrele I.D.
În activitãþile programatice ale
Universitãþii Spiru Haret îºi gãsesc locul
preocupãri pentru transformãri instituþionale
ºi manageriale noi.
În acest cadru, Universitatea Spiru Haret
are în funcþiune 43 de Centre teritoriale ID,
care acoperã fiecare regiune, zonã ºi judeþ al
þãrii, respectiv în toate municipiile reºedinþã
de judeþ.
Fiecare Centru ID are în schema
organizatoricã directori ºi secretariate cu
pregãtire profesionalã adecvatã. În fiecare
centru sunt instalate laboratoare cu cel puþin
10-15 computere de ultimã generaþie, legate
24 de ore din 24 la Internet. La Centrele ID
sunt recepþionate emisiunile didactice ale
postului propriu de televiziune tvRM ºi sunt
asigurate legãturile video prin Internet, fiind
posibile desfãºurãri de teleconferinþe sau
teleconsultaþii.
Centrelor ID din România li se adaugã
cele din New York, Chiºinãu ºi Madrid, care
au o bunã apreciere, îndeosebi din partea
diasporei româneºti.
Universitatea Spiru Haret este o
adevãratã universitate naþionalã, cu
semnificative valenþe internaþionale,
competitivã ºtiinþific ºi academic la cele mai
înalte standarde în domeniu.
Viitorul rezervã orizonturi de speranþã ºi
împliniri pentru Universitatea Spiru Haret.
În procesul de instruire este deja
finalizat ºi gata de aplicare programul de
examinare computerizatã. Noile baze
obiective de examinare-evaluare sunt un
câºtig real în planul metodicii moderne de
învãþare. Interactivitatea studenþilor cu
resursele de învãþare dobândeºte noi
dimensiuni. Procesul I.D. de asimilare a
cunoºtinþelor semnificã la Universitatea
Spiru Haret angajamentul conceptual ºi
practic nou în sistemul educaþional superior
din România.
Pe frontul cunoaºterii, deopotrivã
studenþi ºi profesori dovedesc ataºament la
schimbare, dorinþã de perfecþionare, efort ºi
angajament eficient spre a pãstra ºi depãºi
nivelul atins. Acesta trebuie îmbogãþit cu noi
realizãri, iar viitoarele orizonturi ale
succeselor reprezintã deja o garanþie.
Învãþãmântul la distanþã, alãturi de
celelalte forme de instruire la zi ºi cu
frecvenþã redusã, contribuie activ ºi eficient
la acest parcurs ºtiinþific academic al celor
ce se pregãtesc sã fie specialiºtii de mâine.

La Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale

Stagii de practicã
în strãinãtate
Conf.univ.dr. Manuela EPURE
Decanul Facultãþii

Pregãtirea tinerilor economiºti pentru o
integrare rapidã ºi corespunzãtoare pe piaþa
muncii a reprezentat o preocupare
permanentã a colectivului de cadre didactice
din cadrul facultãþii noastre. Nutrim
convingerea cã nu numai un volum
corespunzãtor de cunoºtinþe teoretice
poate asigura viitorilor economiºti,
specialiºti în marketing, o recunoaºtere a
valorii lor pe piaþa forþei de muncã, ci ºi o
solidã experienþã practicã, acumulatã în
perioada studiilor, poate contribui la
instruirea lor la înalte cote competitive.
Încã din 1998, în cadrul facultãþii s-au
organizat stagii de practicã, atât în þarã, cât ºi
în strãinãtate. Astfel, începând cu anul 2000,
am participat la concursurile de proiecte, an
de an, pentru a avea acces la fondurile
europene alocate educaþiei. Programul
european Leonardo da Vinci, în etapa 20002006, asigurã finanþarea celor mai valoroase
proiecte de mobilitãþi studenþi, în vederea
efectuãrii de stagii de practicã, de trei luni, în
companii din þãri ale Uniunii Europene. În
anul 2000, cei mai buni dintre studenþii

Teleamfiteatrul  un complex de emisiuni didactice
cu deplinã cuprindere a învãþãmântului la distanþã
Corneliu TOADER
Redactor ºef, Redacþia Învãþãmânt tvRM
Necesitãþile dezvoltãrii economiei
mondiale, deopotrivã cu avântul fãrã
precedent luat în ultimele decenii de cercetarea
ºtiinþificã, au dus la o creºtere exponenþialã a
cererii de instruire universitarã în tot mai multe
domenii de activitate.
Educaþia a devenit astfel un proces a cãrui
duratã se întinde pe tot parcursul vieþii.
Contemporaneitatea imediatã oferitã de
sistemele de informare, între care Internetul
a devenit un catalizator de necontestat al
cunoaºterii, cere imperios ca, în condiþiile
satului global, instruirea universitarã ºi
specializarea postuniversitarã sã fie
componente sine qua non ale prezenþei
materiei cenuºii în viaþa societãþii.
Sunt deziderate avute în vedere de cei
care concep ºi proceseazã structurile dedicate
învãþãmântului superior de pretutindeni.
Periodic au loc întâlniri internaþionale,
târguri ºi expoziþii de profil care oferã
prilejul comparãrii cererii ºi ofertei pe cea
mai dinamicã piaþã planetarã: cea a modelãrii
ºi perfecþionãrii inteligenþei.
Tehnologiile veacului ºi ale mileniului
aflate la început oferã posibilitãþi nesperate
vreodatã de pãtrundere în uriaºul creuzet al
înþelepciunii, oferind prin mijloace rapide,
eficace ºi adaptate domeniilor cunoaºterii, cãi
extrem de interesante deopotrivã pentru
dascãli ºi emuli.
Televiziunea împreunã cu Internetul sunt
mijloacele cele mai percutante de acces pe

piaþa universitarã. Sute de programe în mii
de variante abordeazã în timp real temele cu
care se confruntã profesori ºi studenþi,
masteranzi ºi doctoranzi, contribuind la
cristalizarea traseelor de cunoaºtere, la
identificarea de noi domenii de cercetare, la
punerea în valoare a roadelor inteligenþei.
Unui astfel de scop i-a fost dedicatã o
parte însemnatã a activitãþii Televiziunii
România de Mâine. Conceputã ca un post
naþional universitar ºi cultural de cãtre
Fundaþia România de Mâine, tvRM este
dinamic implicatã în procesul tot mai amplu

transmis prin satelit în România ºi în întreaga
Europã. Fiinþeazã în prezent 46 de centre de
învãþãmânt la distanþã, dintre care trei în
strãinãtate (la Chiºinãu, New York ºi
Madrid), iar celelalte 43 în toate judeþele
þãrii. În fiecare dintre ele, dotãrile includ
televizoare, calculatoare, telefon ºi fax,
oferind studenþilor de acolo legãtura
nemijlocitã cu toate sediile facultãþilor unde
sunt înscriºi ºi cu profesorii ale cãror cursuri
le frecventeazã.
Mai mult, în fiecare zi lucrãtoare a
sãptãmânii, pe tot parcursul celor douã
semestre ale anului universitar, Televiziunea
România de Mâine pune la dispoziþie, în
direct, spaþiul sãu de emisie pentru
consultaþii. Profesori, personalitãþi ºtiinþifice

covârºitoarea majoritate în direct),
întâlnirilor dintre profesori ºi studenþi. Astfel,
au trecut prin studiourile tvRM titularii de
cursuri ai facultãþilor filologice, de drept,
geografie, sociologie-psihologie, istorie,
muzicã, marketing ºi afaceri economice
internaþionale, management financiarcontabil, relaþii internaþionale ºi studii
europene, finanþe-bãnci, precum ºi ai
departamentului pentru pregãtirea
personalului didactic.
Urmare solicitãrilor primite de la
studenþii cuprinºi în forma de învãþãmânt la
distanþã, care au estimat cã aceastã formã de
emisiuni le este de un real folos în pregãtirea
individualã, consultaþiile ºi cursurile au fost

Prin tvRM  facultatea la tine acasã!
de la an la an al învãþãmântului la distanþã,
promovat în spirit vizionar de conducerea
Universitãþii Spiru Haret .
Considerat drept învãþãmântul viitorului,
ID-ul vine în întâmpinarea tuturor celor care
doresc sã-ºi perfecþioneze plafonul instruirii,
scutindu-i de avatarurile delocãrii, oferindule posibilitatea pãstrãrii locului de muncã (în
paralel cu procesul de studii), consultãrii cu
profesorii în direct, dar la sute de kilometri
distanþã, accesului la bogãþia de date a
bibliotecilor virtuale.
Aceste scopuri se regãsesc în programul
Televiziunii România de Mâine care este

ºi culturale româneºti, dintre care unii sunt
membri ai Senatului Universitãþii Spiru
Haret ºi ai Academiei de Culturã Naþionalã
Dimitrie Gusti a Fundaþiei România de
Mâine, sunt invitaþi în emisiuni de profil
realizate de Redacþia pentru învãþãmânt la
distanþã a tvRM. Pe parcursul a douã ore,
de luni pânã vineri, profesorii rãspund
întrebãrilor adresate fie în direct de cãtre
studenþi, fie celor colectate ºi structurate de
redacþie de pe internet sau de la catedre.
În anul universitar 2004-2005
Televiziunea România de Mâine a consacrat
peste 900 de ore de emisie (dintre care,

cuprinse, de asemenea, ºi în tronsoanele de
noapte ale programului tvRM.
S-a constituit astfel un mijloc rapid ºi
eficace de a explica noþiuni ºi procese, de a
aprofunda teme sau de a constitui nuclee
bibliografice, de a fi la curent, iarãºi în timp
real, cu viaþa facultãþilor Universitãþii Spiru
Haret, atât din Bucureºti, cât ºi din Braºov,
Câmpulung-Muscel, Constanþa, Craiova.
Televiziunea România de Mâine vine
astfel în sprijinul zecilor de mii de studenþi
înscriºi la Universitatea Spiru Haret, dintre
care foarte mulþi sunt cuprinºi în forma de
învãþãmânt la distanþã.

În urmã cu cinci ani postul nostru de
televiziune îºi fixa, între altele, un þel
ambiþios: Prin tvRM, facultatea la tine
acasã! Astãzi, dupã o perioadã relativ scurtã,
dar densã în realizãri, aceastã dorinþã a
devenit o realitate care a prins contur ºi care
în anii care vor veni va trebui sã capete tot
mai multã consistenþã ºi diversitate.
Pentru anul universitar 2005-2006
Redacþia de învãþãmânt la distanþã a
Televiziunii România de Mâine, cu sprijinul
substanþial al Departamentului pentru
Învãþãmânt la distanþã ºi al facultãþilor care
au I.D. în structura anului universitar, va
continua difuzarea în direct a consultaþiilor
în cadrul emisiunii Teleamfiteatru, într-o
formulã de emisie calchiatã pe structura
anului universitar, þinând seama de bugetul
de timp al studenþilor, condiþionaþi de
respectarea orarului locului de muncã.
Ca ºi în anul universitar precedent, în grila
de program a tvRM va exista un tronson,
în orele de noapte, pentru reluarea
emisiunilor de învãþãmânt difuzate în direct
în timpul zilei.
Totodatã, aspecte ale vieþii universitare
de la Spiru Haret vor fi detaliate într-o
emisiune sãptãmânalã de searã, din tronsonul
de maximã audienþã, intitulat De la magistru
la discipol, în care vor fi invitaþi principalii
protagoniºti ai procesului de învãþãmânt.
La un nou început de an universitar,
împreunã cu profesori, studenþi, realizatori
de televiziune ºi, nu în ultimul rând,
telespectatori fideli ai tvRM, dornici de a
audia cursurile Universitãþii Spiru Haret, ne
dorim un drum fructuos, benefic tuturor.

facultãþii noastre au beneficiat de stagii de
practicã în Marea Britanie prin proiectul
Focing the challenge in the community
spirit. Acest proiect a beneficiat de o
finanþare de 24.000 euro din fonduri europene,
fiind considerat important prin conþinutul ºi
obiectivele pe care ºi le-a propus.
Studenþii care au avut aceastã ºansã au
încheiat cu bine stagiul de practicã, dupã cele
3 luni primind aprecieri favorabile din partea
conducerii companiilor gazdã. Experienþa lor
s-a concretizat în interesante studii de caz
incluse în lucrarea de licenþã a fiecãruia.
Diseminarea rezultatelor, obþinute în
urma unor asemenea proiecte de mobilitãþi,
prin emisiuni realizate la tvRM, articole
publicate în Opinia naþionalã, precum ºi prin
întâlnirile directe între studenþii beneficiari
ºi colegii lor, a fãcut posibilã motivarea
echipei de cadre didactice pentru a concepe
ºi dezvolta noi astfel de proiecte, an de an.
Competiþia de proiecte este foarte strânsã
ºi, cu toate cã au fost depuse anual douã-trei
proiecte în concurs, din anul acesta au mai
obþinut finanþare încã douã proiecte.
Primul dintre acestea, mobilitãþi
studenþi, E-market challenge for students
(11700 euro), se aflã în derulare. Beneficiarii,
studenþi în anii III ºi IV ai facultãþii noastre,
se gãsesc în Italia ºi Marea Britanie, pentru
efectuarea unor stagii de trei luni, care au
debutat la 28 septembrie, pregãtirea pe baza
acestui program urmând a se finaliza la 26
noiembrie a.c.
Companiile gazdã fac parte din cele care
activeazã în domenii de vârf, web marketing-ul
luând amploare tot mai mare, practic datoritã
pieþei virtuale, care este nelimitatã, ca spaþiu
ºi timp, în ceea ce priveºte derularea
tranzacþiilor.
Datoritã rezultatelor meritorii la
învãþãturã, studenþii au demonstrat cã se pot
integra rapid într-un mediu puternic
concurenþial, astfel cã, în unanimitate,
managerii companiilor gazdã: Portes  Italia,
University of Plymouth, UK, Kents Covern,
UK, CSM Traning UK, Focus Traning UK
etc.  au declarat cã sunt mulþumiþi de calitatea
prestaþiei studenþilor facultãþii noastre.
Iatã cã iniþiativa deschiderii cãtre spaþiul
economic european, accesând fonduri
europene pentru educaþie, s-a dovedit a fi
deosebit de fructuoasã atât prin beneficiile
directe obþinute de studenþi, cât ºi prin
prestigiul câºtigat de facultatea noastrã, în
þarã ºi în strãinãtate.
În anul 2006, va deveni operant ºi cel
de-al doilea proiect, de data aceasta pentru a
susþine derularea unui schimb de experienþã
pentru tinerele cadre didactice. Schimbul de
experienþã se va desfãºura pe parcursul a douã
sãptãmâni, având ca locaþii: Universitatea din
Verona (Italia) ºi Universitatea din Plymouth,
UK. Sperãm ca tinerii asistenþi ºi lectori ce
vor fi beneficiarii acestor stagii sã cunoascã
resorturile celor mai moderne metode de
instruire în marketing pentru a încerca
implementarea lor ºi în România.
Toate acestea pot constitui argumente
solide în susþinerea afirmaþiei cã stagiile de
practicã în strãinãtate au devenit o certitudine
pentru studenþii Facultãþii de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale,
demonstrând deschiderile reale spre tot ce
este modern ºi performant în acest domeniu
atractiv, de mare actualitate.
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Licenþa 2005

atestare convingãtoare
a bunei pregãtiri
universitare

la Spiru Haret
Condiþionare ºi prefigurare
a masteratului
Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române
Decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil

În cei trei ani care s-au scurs de la
acreditarea facultãþii, cadrele didactice au
acumulat o valoroasã experienþã în ceea
ce priveºte pregãtirea sesiunii examenului
de licenþã, astfel încât gradul de
promovabilitate sã reprezinte un test al
calitãþii actului instructiv-educativ,
rãsplãtind
deopotrivã
eforturile
profesorilor ca ºi pe cele ale studenþilor,
depuse pe parcursul celor patru sau cinci
ani de studii.
O asemenea etapã a avut loc în perioada
18-24 iulie 2005, la Facultatea de
Management Financiar-Contabil a
Universitãþii Spiru Haret  Bucureºti, când
practic s-a desfãºurat examenul de licenþã
pentru un numãr de câteva sute de
absolvenþi, din promoþia acestui an sau din
anii anteriori.
Dupã cum este cunoscut, examenul de
licenþã a cuprins douã probe distincte.
Proba scrisã a constat din testele-grilã
conþinând 18 subiecte din sfera disciplinei
de contabilitate, 18 subiecte vizând
domeniul finanþelor ºi 4 subiecte care
abordeazã problemele din analiza
economico-financiarã, fiecare rãspuns
corect fiind notat cu 2,25 puncte la care se
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adaugã 10 puncte din oficiu, pentru
întreaga grilã.
Proba oralã concretizatã prin
prezentarea de cãtre absolvent a lucrãrii
de licenþã, urmãrindu-se ºi apreciindu-se
în mod deosebit capacitatea acestuia de
sintezã ºi de susþinere argumentatã a
principalelor concluzii, de a formula
propuneri, îndeosebi contribuþiile proprii
ºi calculele originale ale lucrãrii, atât în
plan teoretico-metodologic, cât ºi aplicativ.
În acest context, o importanþã deosebitã
am acordat-o pregãtirii temeinice a unui
plan coerent de expunere a conþinutului
lucrãrii de licenþã, precum ºi asigurãrii
unor materiale ajutãtoare, cum ar fi grafice,
tabele cu date ºi bibliografii relevante,
scheme logice, sinteze, concluzii etc. pe
care absolventul le poate utiliza în timpul
probei orale. Totodatã, am vegheat
permanent asupra modului în care
absolventul îºi însuºeºte integral conþinutul
problematic al lucrãrii de absolvire, astfel
încât sã fie în mãsurã nu numai
sã-l
prezinte, dar sã ºi ofere elemente
explicative suplimentare, puncte proprii de
vedere asupra unuia sau altuia din
aspectele abordate.

Nu întâmplãtor, cheia succesului la
proba oralã, ca de altfel ºi la cea scrisã, a
reprezentat-o pregãtirea solidã a
absolvenþilor pe parcursul anilor de
facultate, precum ºi eforturile susþinute în
elaborarea ºi aprofundarea problematicii
lucrãrii, având în vedere cele mai actuale
aspecte care apar în plan teoretic,
instituþional, juridic ºi aplicativ, în
domeniul abordat. De asemenea, o atenþie
specialã a fost acordatã reperelor
bibliografice din textul lucrãrii, precum ºi
bibliografiei selective care cuprinde, de
regulã, cele mai reprezentative ºi noi
apariþii editoriale.
Nu de micã importanþã sunt ºi aspectele
privind forma de redactare ºi prezentare a
lucrãrii de licenþã. Eventualele greºeli de
colaþionare, calcule ºi tabele incorecte,
stilul redacþional deficitar, lipsa de
coerenþã între paragrafe ºi capitole
constituie puncte vulnerabile care au fost
evitate, în general pe parcursul elaborãrii
lucrãrii de licenþã, întrucât ar putea afecta
calitatea, valoarea acesteia ºi, în final,
diminua notarea ei.
De la o sesiune la alta, metodologia de
organizare ºi pregãtire a examenului de
licenþã a cãpãtat mai multã rigoare ºi
consistenþã, fiecare gen de activitãþi fiind
judicios programat. Menþionãm, în acest
sens, organizarea consultaþiilor cu
profesorii titulari ai disciplinelor prevãzute
în tematica examenului, afiºarea din timp
a acestei tematici, stabilirea cadrelor
didactice investite cu atribuþii precise în
redactarea întrebãrilor-grilã, asigurarea
confidenþialitãþii transmiterii subiectelor
responsabililor cu multiplicarea lor în ziua
examenului, verificarea lucrãrilor ºi
afiºarea la timp a rezultatelor.
În perioada premergãtoare licenþei,
cadrele didactice, în general, îndrumãtorii
lucrãrilor de licenþã, în special, îºi dedicã
cea mai mare parte a timpului acordãrii de
consultanþã în elaborarea lucrãrilor
respective, prin dialog ºi cooperare directã
cu absolvenþii. Experienþa a dovedit
indubitabil cã numai o activitate interesatã,
proactivã, de ambele pãrþi, reprezintã o
premisã a performanþei notabile la examen.
Constatãm cu satisfacþie cã, de la o
sesiune a examenului de licenþã la alta,
performanþele de promovabilitate s-au
înscris pe un trend ascendent, ceea ce nu
înseamnã cã nu ar mai fi loc de mai bine.
Progresele înregistrate pânã în prezent ne
sporesc încrederea cã aºteptãrile
profesorilor ºi absolvenþilor pentru
rezultate cel puþin tot atât de bune, dacã
nu chiar ºi mai bune, se vor împlini. Un
stimulent suplimentar al eforturilor
îndreptate în aceastã direcþie îl constituie

ºi organizarea cursurilor de masterat în
cadrul Facultãþii de Management
Financiar-Contabil.
Dar continuarea pregãtirii profesionale
la forma de masterat nu este posibilã fãrã
trecerea examenului de licenþã cu rezultate
bune ºi foarte bune. Aceasta reprezintã, de
altfel, una din condiþiile de a fi competitiv
pe o piaþã a muncii, tot mai puternic
marcatã de o concurenþã acerbã ºi în
continuã schimbare, la nivel naþional ºi
internaþional.

În speranþa cã am înfãþiºat o serie de
elemente motivaþionale referitoare la
importanþa obþinerii unor rezultate cât mai
bune la licenþã, felicit absolvenþii care sau prezentat la examen cu succes ºi le
doresc cât mai multe satisfacþii în carierã
la baza cãreia va sta diploma de licenþã,
dobânditã de la Facultatea de
Management Financiar-Contabil al cãrei
prestigiu s-a construit ºi se va construi pe
munca de calitate a cadrelor didactice ºi
a studenþilor.

Licenþa medicului veterinar
Prof. univ. dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Pentru absolvenþii Facultãþii de
Medicinã Veterinarã, licenþa constituie
singura modalitate de atestare a acestora
ca doctori  medici veterinari, cu drept de
practicã a profesiei, întrucât pe baza
adeverinþei ºi a diplomei de licenþã se pot
înscrie ca membri ai Colegiului Medicilor
Veterinari ºi obþin certificatul de liberã
practicã pe teritoriul României. Acest
certificat îi conferã absolventului, medic
veterinar dreptul de a practica profesia
aleasã într-o mare diversitate de domenii:
clinici, spitale ºi cabinete medicalveterinare, unde pot sã realizeze actul
medical de apãrare a sãnãtãþii animalelor,
circumscripþii de igienã ºi control al
alimentelor de origine animalã, farmacii
veterinare, în domeniul consulting-ului
pentru
fermieri,
în
domeniul
biotehnologiilor de preparare a
medicamentelor ºi biopreparatelor, în cel
al ameliorãrii raselor de animale, în
institutele naþionale de cercetare, ca
manageri în unitãþi de creºtere a animalelor
în sistem industrial. Pe de altã parte,
susþinerea examenului de licenþã oferã
licenþiaþilor ºansa ca, dupã anul 2007, pe
baza examenelor de diferenþã ºi a
masteratului, de a putea profesa ca medic
veterinar în diferite state ale Uniunii
Europene prin recunoaºterea diplomelor.
Pentru promovarea examenului de
licenþã, absolvenþii se pregãtesc pe baza
tematicii alese de cadrele didactice de la
disciplinele preclinice ºi clinice, implicate
în examenul de licenþã. Tematicile au fost
afiºate cu 90 de zile înainte de susþinerea
examenelor de licenþã la avizierele
facultãþii ºi a fost pusã la dispoziþia

studenþilor bibliografia necesarã prin
intermediul bibliotecii facultãþii. Mai mult
decât atât, au fost pregãtite Note de curs
sub formã de fascicule pentru disciplinele
care încã nu sunt acoperite prin cursuri
universitare sau unde numãrul tratatelor
existente sunt insuficiente ºi nu asigurã
necesarul solicitat de studenþi.
În acest sens, dl. conf. univ. dr. Dãnuþ
Turcu a pus la dispoziþia studenþilor cursul
de Microbiologie veterinarã, un material
bibliografic bogat, reactualizat ºi adaptat
profesiei medicale veterinare.
În anul universitar 2004-2005 au fost
editate pânã în prezent ºase manuale care
sunt utilizate de studenþi în pregãtirea
examenului de licenþã la disciplinele
incluse în program, cum ar fi:
Parazitologie veterinarã  ghid de lucrãri
practice, care a fost reeditat sub formã
îmbunãtãþitã; Bolile parazitare la
animalele domestice, volumul I, autor 
prof. univ. dr. Sofia Coman; Ghid practic
de toxicologie veterinarã, autor  prof.
univ. dr. Gheorghe Pârvu ºi asist. univ. drd.
Adriana Pãdure, ºi altele.
În contextul pregãtirii examenului de
licenþã, cadrele didactice au organizat
consultaþii la disciplinele la care studenþii
susþin examenele clinice ºi care au vizat
întocmirea foilor de observaþie, examenul
clinic al animalelor, diagnosticul
paraclinic, diagnosticul diferenþial,
conduita terapeuticã ºi receptura
veterinarã. În dorinþa de a pregãti examenul
de licenþã la un nivel superior anilor
precedenþi, Consiliul facultãþii a stabilit de
la începutul anului universitar ca secretarul
ºtiinþific al facultãþii, prof. univ. dr. Sofia

Coman, ºi îndrumãtorul de an  conf. univ.
dr. Eugenia Avram  sã poarte discuþii cu
fiecare absolvent asupra stadiului
elaborãrii lucrãrii de licenþã, a dificultãþilor
întâmpinate în redactare ºi în asigurarea
bibliografiei, astfel încât lucrarea de licenþã
sã se înscrie în parametrii înalþi de rigoare
ºtiinþificã. Cu ocazia Sesiunii ºtiinþifice a
cadrelor didactice ºi studenþilor, o parte din
viitorii absolvenþi au susþinut public
rezultatele parþiale ale cercetãrilor
întreprinse pentru lucrarea de licenþã,
familiarizându-se cu modul de prezentare
a lucrãrilor ºtiinþifice.
Concret, examenul de licenþã s-a
desfãºurat pe parcursul a trei zile ºi a
cuprins o probã scrisã, o probã practicã la
una din disciplinele clinice ºi susþinerea
publicã a lucrãrii de licenþã.
Proba scrisã a reprezentat o verificare
a noþiunilor teoretice însuºite la
disciplinele care formeazã Bazele
patologiei medicale veterinare,
disciplinele de Microbiologie 
Imunologie, Anatomie Patologicã ºi
Farmacologie ºi s-a desfãºurat pe parcursul
a trei ore, studenþii alegând prin tragere la
sorþi subiectele stabilite de membrii
comisiei. Proba scrisã a fost corectatã în
aceeaºi zi, rezultatele fiind comunicate
absolvenþilor.
Proba practicã a reprezentat o evaluare
a cunoºtinþelor însuºite la disciplinele
clinice. În aceastã situaþie, studentul
primeºte un caz aleatoriu, din cazuistica
clinicii ºi prezintã toate aspectele clinice
ºi paraclinice în vederea stabilirii
diagnosticului ºi conduitei terapeutice.
Astfel, absolvenþii sunt puºi în situaþia de
a exercita profesia de medic veterinar.
Examenul practic a fost susþinut în
prezenþa membrilor comisiei, care
apreciazã cu note rezultatele obþinute.
În a treia zi de examen, absolvenþii au
susþinut public lucrarea de licenþã care
constitui un corolar al activitãþilor de
cercetare desfãºurate în anii de studenþie,
exemplificând prin imagini fotografice,
prin tabele, grafice de microscopie opticã
ºi electronomicroscopie contribuþia
fiecãrui absolvent la progresul ºtiinþific
medical-veterinar.
Se poate afirma cã cei 21 absolvenþi ai
facultãþii au demonstrat virtuþile înaltei lor
pregãtiri, adãugându-se celor 231de
licenþiaþi ai facultãþii, care au pus în
evidenþã calitatea instruirii lor,
profesionalismul dobândit în cariera
aleasã.

CENTRE ALE UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ (ID)
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La Universitatea Spiru Haret

Cartea universitarã

obiectiv prioritar, activitate asiduã desfãºuratã cu exigenþã, competenþã ºi rãspundere
pentru pregãtirea viitorului specialist
Profesori, editori ºi tipografi conlucreazã zi de zi pentru redactarea, editarea ºi imprimarea unui impresionant numãr de cursuri, manuale, sinteze,
caiete de laborator necesare acoperirii tuturor cerinþelor procesului de învãþãmânt
exemplare ºi 39 volume de sinteze pentru
ID în 11.430 exemplare. S-a avut în vedere,
în mod special, necesitatea ca cei ce încep
studiile universitare sã aibã la îndemânã
cursurile de care au nevoie.
Dupã cum se ºtie, începând din acest
an, structura organizatoricã a
învãþãmântului superior se modificã.
Aceastã restructurare a atras dupã sine
schimbãri în planul de învãþãmânt, ceea ce
impune adecvarea cursurilor tipãrite ºi a
celorlalte materiale didactice noilor
cerinþe. Pentru studenþii de la forma de
învãþãmânt la distanþã s-au editat volume
de Sinteze, cuprinzând, aºa cum aratã titlul,
sinteza fiecãrei discipline din planul de
învãþãmânt pentru anul respectiv, care
constituie un îndrumar în studiul cursului
ºi al lucrãrilor indicate în bibliografia ce-i
urmeazã.
Paralel cu grija pentru modernizarea
învãþãmântului în spiritul exigenþelor celui
european ºi buna organizare a procesului
de învãþãmânt, conducerea Universitãþii se
preocupã permanent de asigurarea bazei

materiale. Dotarea cu mijloace electronice
de ultimã generaþie, accesul studenþilor la
Internet, existenþa postului de televiziune
propriu România de Mâine (tvRM), prin
intermediul cãruia se transmit cursuri ºi
consultaþii, asigurã toate cãile moderne de
acces la cele mai recente informaþii din
domeniu ºi relaþia cu cadrele didactice.
Beneficiarii principali ai acestor dotãri sunt
studenþii de la învãþãmântul la distanþã.
Dar oricât de eficiente, rapide ºi
cuprinzãtoare ar fi mijloacele electronice,
cartea  informaþie pe suport de hârtie 
nu poate fi înlãturatã. Ea are calitãþi ºi
efecte pe care le recunosc ºi le apreciazã
ºi cei mai înrãiþi adepþi ai sistemelor
digitale. Cartea rãmâne o componentã de
bazã, îndeplinind o funcþie ce se
integreazã, direct sau mijlocit, ansamblului
procesului instructiv-educativ.
În cadrul Universitãþii Spiru Haret,
potrivit orientãrii conducerii Fundaþiei
România de Mâine ºi a universitãþii, prin
intermediul Editurii se îndeplinesc ºi alte
cerinþe de ordin social, în sprijinul

studenþilor. Astfel, în cadrul asigurãrii unor
facilitãþi pentru studenþi, aceºtia îºi pot
procura cursurile ºi manualele realizate în
Editura ºi Tipografia Fundaþiei România
de Mâine, cu o reducere de 30% faþã de
preþul de cost. În acelaºi sens, studenþilor
de la forma de învãþãmânt la distanþã li se
acordã gratuit cursurile Sinteze în toþi anii
de studiu.
Prin întreaga activitate, concretizatã
într-un numãr din ce în ce mai mare ºi
mai variat de titluri, Editura contribuie
la perfecþionarea procesului de
învãþãmânt în Universitatea Spiru Haret,
ºi nu numai, cãrþile apãrute la noi fiind
cerute ºi de studenþi de la alte instituþii
de învãþãmânt superior. Totodatã,
înscriindu-se prin repertoriul tematic ºi
diversitatea specializãrii în patrimoniul
editorial românesc, Editura Fundaþiei
România de Mâine contribuie marcant,
original la circuitul valorilor culturii ºi
civilizaþiei, la formarea ºi afirmarea unor
noi generaþii cu pregãtire superioarã.

Strategia creatoare a conducerii
Fundaþiei România de Mâine ºi a
Universitãþii Spiru Haret include, ca o
componentã de bazã, asigurarea unor
instrumente optime ale predãrii ºi
asimilãrii cunoºtinþelor necesare viitorilor
specialiºti, profesioniºti performanþi în
domeniul în care activeazã. Printre acestea,
de primã însemnãtate ºi de neînlocuit, se
aflã tratatele, cursurile universitare, alte
lucrãri didactice (caiete de seminar, caiete
de laborator), apãrute an de an în Editura
Fundaþiei România de Mâine.
Existenþa ºi funcþionarea unei unitãþi
editoriale proprii cu profil didactic
universitar reprezintã  aºa cum o aratã
experienþa de aproape 14 ani  o parte
integrantã a desfãºurãrii în condiþii optime
a procesului de învãþãmânt. Practic,
potrivit orientãrilor conducerii Fundaþiei
România de Mâine ºi Universitãþii Spiru

Haret, repertoriul editorial oglindeºte
îndeaproape structura ºi specializãrile din
cadrul celor 25 de facultãþi acreditate ºi
30 de domenii pentru studii universitare
finalizate cu licenþã, adecvând lucrãrile
celor trei forme de organizare: învãþãmânt
de zi, la distanþã ºi cu frecvenþã redusã.
Cadrele didactice, autori ai cursurilor
universitare, manualelor, dar ºi ai
tratatelor, monografiilor de specialitate,
îndeplinindu-ºi ºi pe aceastã cale
menirea de formatori de viitori
specialiºti, pornesc de la convingerea cã
þinuta ºtiinþificã, expunerea metodicã,
sistematizarea logicã, selecþia valoricã,
noutatea în domeniu ºi, nu în ultimul
rând, claritatea formulãrilor, calitãþi pe
care le îndeplinesc ºi expunerile orale,
se constituie în criterii ale transmiterii
eficiente a cunoºtinþelor, înlesnesc
drumul studentului cãtre calificarea

profesionalã competitivã, cerinþã
impusã, din ce în ce mai acut, de
societate. În acest plan, propriile
exigenþe ale autorilor se întâlnesc cu
exigenþele de principiu ale activitãþii
editoriale, conlucrarea autor-editor
reprezentând un fructuos laborator al
pregãtirii ºi perfecþionãrii unuia dintre
instrumentele învãþãrii, reprezentat de
cursuri tipãrite.
Preocuparea majorã a autorilor de
cursuri ºi alte lucrãri didactice, implicit ºi
a Editurii, o reprezintã modernitatea
ºtiinþificã ºi pedagogicã a acestora,
oglindirea noutãþilor ºtiinþifice în domeniu,
acurateþea redactãrii, adaptarea la cerinþele
învãþãrii ºi specializãrii.
Rãspunzând acestor exigenþe, ca în
fiecare an ºi în proporþii sporite,
corespunzãtor numãrului de studenþi,
Editura a pregãtit pentru anul universitar
2005-2006 un numãr suficient de
exemplare din titlurile care vor constitui
mijlocul de bazã al învãþãrii. Astfel, au
apãrut 192 de titluri de carte cu 202.600
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(Urmare din pag. 7)
Ca o contra-ofertã la acest tip de
emisiuni (care, cu cât se apropie de miezul
nopþii, cu atât îºi dezbracã, la propriu,
invitaþii, mergând pânã la podiumul ºi
bara de streaptease), noi am conceput
emisiuni complexe, cum este, de pildã,
ZIG  ZAG TV; aici, se regãsesc momente
poetice, micro-recitalul muzical de toate
tipurile (de la muzicã popularã pânã la
bijuteria oferitã de un virtuoz al viorii
sau pianului), monologul umoristic,
consemnarea reportericeascã de la un
vernisaj de expoziþie bogat ilustrat cu
imagine, dar ºi interviul cu un membru al
Academiei Române, purtate pe un ton
lejer, agreabil, ca pentru week-end (oare
câte emisiuni de week-end de la
televiziunile private au cuprins în sumar,
sãptãmâni la rând, un ciclu de convorbiri
cu nemuritorii, adicã academicienii
României, de la toate disciplinele
reprezentate în cel mai înalt for de ºtiinþã
ºi culturã al þãrii?).
ªi Zig  Zag-ul îºi va continua
drumul, în fiecare sâmbãtã, dupã cum
Culise romantice va încerca sã vã ofere,

pânã spre vara viitoare, poveºtile
adevãrate despre viaþa sentimentalã a
unor mari figuri  de la capete
încoronate, pânã la regii neîncoronaþi ai
scenei, ecranului ºi literelor româneºti,
propunând însã, nu priviri prin gaura
cheii, ce flateazã interesul dubios pentru
bârfã ºi can-can, ci adevãrate momente
de istorie culturalã, reconstituind viaþa
unor personalitãþi  aºa cum a fãcut-o cu
domnitorul Cuza, cu Regina Maria, cu
Iulia Hasdeu sau cu prinþul opereteiNicolae Leonard.
Dintre emisiunile de spectacol
propriu-zis, voi sublinia cã  pe lângã
continuarea titlurilor ce ºi-au validat
interesul de public  noua grilã va aduce
ca noutate debutul unei emisiuni ce
porneºte la drum cu intenþia de a face
carierã îndelungatã ºi de a umple golul
lãsat prin dispariþia fostei emisiuni de
mare succes a televiziunii publice
predecembriste: Floarea din grãdinã.
Emisiunea  concurs de muzicã popularã,
ce va fi lansatã de tvRM în aceastã
toamnã, se doreºte a fi rampa de lansare
a tinerilor talente, care culeg ºi

interpreteazã bijuterii ale folclorului
românesc.
Ar mai merita sã fie consemnat ºi faptul
cã tvRM nu se descurajeazã în faþa
interesului (deocamdatã) nu foarte ridicat

faptul cã Festivalul Enescu, de exemplu, a
fãcut sãli pline, este încurajator ºi dãtãtor
de speranþã
În sfârºit, al treilea tronson care face
obiectul rândurilor de faþã îl constituie

a cuprins titluri  ecranizare a unor opere
literare fundamentale (Moliere,
Maupassant, Maurice Druon, Balzac etc.)
realizate de cinematografia francezã, iar
ca producþii ale ºcolii româneºti de film,
titluri alese cu grijã, reprezentative pentru
filmografia celor mai importanþi cineaºti
români din toate generaþiile. Noua
stagiune cinematograficã va adãuga, în
acest sens, celor peste 60 de filme
româneºti difuzate pânã acum, alte 27,
alãturi de numeroase producþii ale altor
cinematografii. O noutate o reprezintã
faptul cã, pe lângã cele douã filme de
ficþiune difuzate sãptãmânal în week-end,
patru din zilele lucrãtoare ale lunii (luni
 joi inclusiv) vor programa un episod de
serial, îmbogãþind astfel oferta de film 
ficþiune a tvRM.
O menþiune aparte meritã preocuparea
pentru filmul documentar. Dacã la
începuturi el a fost folosit relativ aleatoriu,
pentru a acoperi anumite nevoi ale grilei,
în prezent filmul documentar a devenit în
oferta de programe a TvRM o componentã
distinctã, consistentã ºi diversificatã a
acþiunii de informare ºi formare culturalã

prin film. Documentarele nu mai sunt
oferite publicului în vrac, ci sunt cãutate,
achiziþionate ºi programate pe cicluri
tematice de real interes (ex.: Terapii
alternative, Tehnologii la zi, Minuni ale
lumii, Enciclopedia animalelor, Capitalele
lumii etc.etc.), ansamblul lor constituinduse într-un demers complementar cu
întreaga acþiune educativ  formativã a
postului, susþinut însã cu mijloacele de
maximã percutanþã ale filmului
documentar, care îºi sporesc eficienþa
atunci când firmele producãtoare (printre
cele mai prestigioase din lume) eºaloneazã
demersul pe serii de zeci de episoade.
Iatã numai câteva dintre intenþiile cu
care am pornit la drum atunci când am
conturat zona culturalã din noua grilã
(octombrie 2005  mai 2007). Ambiþiile
sunt mari ºi  vã asigurãm!  eforturile
sunt pe mãsurã. Cât anume din dorinþa ºi
strãdaniile noastre de a vã satisface
aºteptãrile vor fi materializate în emisiuni
de real succes, rãmâne sã hotãrâþi
dumneavoastrã, telespectatorii. Dar,
pentru a putea da verdictul, vã invitãm sã
ne urmãriþi!

Georgeta MITRAN
Directoarea Editurii Fundaþiei România de Mâine

Apariþii recente

CULTURA

în noua grilã de programe
a tvRM
pentru muzica cultã, pãstrând o orã a
melomanului sub genericul Seara muzicii
culte. Oricum, ne bucurã gândul cã
eforturile televiziunii a cãrei ofertã
culturalã o prezentãm în aceste puþine
rânduri se numãrã printre ºi mai puþinele
instituþii care se strãduiesc sã readucã în
sala de concert generaþiile discotecii. Iar

filmul. Fãrã sã contestãm apartenenþa
filmului (ºi) la capitolul divertisment tv,
noi am încercat sã-i punem în valoare
componenta de creaþie artisticã, deci
contribuþia sa la cultura telespectatorului
prin acþiunea (felia) de culturã
cinematograficã. Aºa s-a ajuns la un
repertoriu de film care, în ultimii doi ani,

3 octombrie 2005

CULTURA

în noua grilã de programe a tvRM
Ion BUCHERU
Redactor ºef adjunct, Redacþia Culturã tvRM
Încã de la apariþia sa în peisajul
audiovizual românesc, Televiziunea
România de Mâine a fãcut din
CULTURÃ una din cele douã
coordonate definitorii ale postului,
alãturi de caracterul universitar al
ofertei de program. Componente
pereche, perfect complementare,
dominanta culturalã ºi aplecarea spre
lumea învãþãmântului superior au creat
un profil de televiziune insolit în
România, unde piaþa audiovizualã
cunoºtea doar un singur tip de
televiziune privatã: cea comercialã, în
care supremul criteriu de apreciere a
emisiunilor este cantitatea de
publicitate (ºi costul minutului
publicitar) pe care emisiunea o poate
atrage. Noutatea a surprins. Scepticii
nu au prezis viaþã lungã acestei
încercãri singulare în România (dar nu
ºi pe plan european ºi mai ales mondial)
de a acþiona în prelungirea ºi în
completarea acþiunii televiziunii
publice, asumându-ºi rolul de a
rãspândi valorile culturii naþionale ºi
universale, de a oferi criterii sigure de
apreciere a acestor valori, de a ocoli cu
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obstinaþie responsabilã prostul gust,
vulgaritatea trivialã, violenþa, sexualitatea
ºi celelalte excese devenite aproape loc
comun pe o piaþã în care ingredientele
de acest tip cunosc  în goana dupã
audienþã cu orice preþ  o adevãratã
explozie. Într-un context în care orice
întrebare despre etica programãrii, despre
escaladarea pervertirii gustului public
prin ofertã aculturalã ºi subculturalã
primeºte, invariabil, rãspunsul asta cere
publicul, iatã cã un proiect românesc se
alãturã acelora din care s-au nãscut
televiziuni precum National Geografic,
Animal Planet, Discovery etc.; adicã
nestatal, dar necomercial, ci cultural 
ºtiinþific  educativ. ªi, chiar dacã
iniþiativa româneascã nu a dobândit
maturitatea ºi strãlucirea profesionalã a
posturilor citate mai sus, ea se revendicã
de la aceeaºi intenþie generoasã, pusã în
slujba cunoaºterii, a educaþiei prin
culturã.
Pentru cã, întreb: oare întreg publicul
cere asta? Nu mai existã oameni care
doresc echilibru, decenþã, consistenþã în
valoare culturalã? ªi - dacã rãspunsul este
afirmativ  aceastã (sã-i spunem)

minoritate nu meritã oare aceleaºi drepturi
acum, când se militeazã cu atâta asiduitate
pentru drepturile minoritãþilor, fie ele
etnice, confesionale sau chiar sexuale? ªi,
ducând raþionamentul mai departe, dacã
numãrul celor care opteazã pentru
consistenþã ºi þinutã culturalã este foarte
mic, cum se poate schimba situaþia? Ne
lamentãm în continuare, lãsând cale liberã
datului poalelor peste cap, sau oferim
alternativã beneficã prin ofertã de
program, la modul cel mai concret cu
putinþã?
Dupã cum telespectatorii ºtiu prea bine,
proiectul nãscut din aceste întrebãri s-a
dovedit viabil, tvRM existã de ani buni,
înfruntând greutãþile, dar devenind, cu
timpul, unul din actorii scenei
audiovizualului cãutaþi pentru seriozitatea,
sobrietatea, consistenþa ºi echidistanþa
mesajelor sale mai ales pe tãrâmul culturiicel care face obiectul acestor rânduri.
Luna octombrie marcheazã lansarea
unei noi grile de programe, în care
CULTURA va cunoaºte o prezenþã ºi mai
puternicã. Spaþiul restrâns ºi natura
însemnãrii de faþã nu permit citarea tuturor
emisiunilor noi sau preluate din vechea grilã
care ar merita subliniate. Pentru ºtiinþa
cititorului, voi încerca, deci, sã disting trei
mari zone în care intenþiile Redacþiei
Culturã s-au dorit cât mai aproape de
obiectivele programatice ale postului.

Astfel, emisiunile publicistice cu
profil cultural continuã sã ofere,
sãptãmânal, portrete ale personalitãþilor
culturii naþionale (sub genericul Profil
spiritual). Spaþiul rezervat dezbaterii
culturale se va regãsi, ºi el, în noua grilã
(sub titlurile Polemici culturale ºi Istoria
cu învãþãturã). Iubitorii teatrului ºi
filmului vor putea urmãri ºi în noua
stagiune emisiunile preferate: Poveste
de la arlechin, consemnare publicisticã
vie, interesantã a premierelor teatrale
bucureºtene ºi nu numai, ºi Amintiri de
la filmare, emisiune de evocare a
naºterii unor opere cinematografice
importante cu ajutorul celor care le-au
creat  regizori, actori, scenariºti, directori
de imagine etc. La fel, emisiunea
sãptãmânalã Cinepanorama va continua
sã þinã la curent pe cinefili cu noutãþile în
domeniu ºi mai ales cu evenimentele din
lumea filmului românesc.
Mai vechea preocupare (singularã la
televiziunile private ºi demnã de o
televiziune  serviciu public, aºa cum
este televiziunea naþionalã) pentru cultura
minoritãþilor din România va continua sã
fie prezentã, sub forma emisiunii
sãptãmânale, intitulatã chiar Cultura
minoritãþilor. Alãturi de ea, Emigrant în
România va încerca sã continue ºirul de
prezentãri ale unor oameni nãscuþi pe alte
meleaguri, dar care au ales România,
fãcând din ea o a doua patrie, cea
adoptivã; aceºti oameni, care ne privesc
cu ochii obiectivi ai noilor veniþi ºi care
au numeroase puncte de referinþã pentru
o judecatã dreaptã, vorbesc, aproape toþi,
despre un loc  România  în care meritã
sã trãieºti, sã-þi faci un rost, o carierã. Mai
mult, pornind de la succesul de interes al

acestor ultime douã demersuri
publicistice citate, grila din octombrie
programeazã o nouã emisiune : Punþi
culturale, în cadrul cãreia institutele
culturale, ce funcþioneazã în Bucureºti
sub patronajul unor reprezentanþe
diplomatice strãine, îºi vor prezenta oferta
de activitãþi ºi servicii publice, pentru mai
buna informare a celor dornici sã
beneficieze de ele.
Cum spuneam la începutul acestor
însemnãri, enumerarea nu poate epuiza
titlurile de la acest capitol care meritã a fi

discutate ºi amãnunþite. De aceea, trec
la un alt tronson al ofertei de programe,
acela al emisiunilor  divertisment . Ce
are comun divertismentul cu cultura? 
ar putea întreba cineva. Întrebarea n-ar
fi lipsitã de temei, dacã am judeca
lucrurile strict prin prisma invaziei de
emisiuni care, spre a distra publicul,
invitã în studio actori, cântãreþi, vedete
de tot felul, vip-uri, cum se spune mai
nou, pentru a-i pune sã intre în
recipiente pline cu apã, sã suporte
contactul cu ºerpi ºi alte vietãþi etc.etc.
(Continuare în pag. 8)
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Programul

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

Teleshopping
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Sãptãmâna externã (r)
Bunã dimineaþa (informaþii utile, revista presei, interviuri, muzicã)
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Deschiderea anului universitar 2005-2006  spectacol de galã
Film documentar
Muzicã popularã
ªtiri tvRM
Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Film documentar: Violet Le Duc (r)
Profil spiritual: Dinu Giurescu, Florin Constantiniu.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Teleshopping
Sãnãtatea mentalã. Factori de risc: Bolile neurologice.
Emisiune de prof. univ. dr. Viorel Poalelungi
Actualitãþi
Jurnal economic
Deschiderea anului universitar 2005-2006  spectacol
de galã (r)
Film documentar
Presa pe diagonalã
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
Religia începutului de mileniu (r)
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv (r)
Film documentar: Violet Le Duc (r)
Actualitãþi (r)
Profil spiritual (r)
Întâlnire cu folclorul (r)

MARÞI
4 octombrie 2005
6:00 Program muzical
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa (informaþii utile, revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Deschiderea anului universitar 2005-2006  spectacol
de galã (r)
12:00 Arta documentarului: Etruscii din Lazio (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este  Barcelona (I) (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Autografe muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
14:45 Vreau o casã. Emisiune de Adelina Grancea
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este - Marea Britanie azi (I)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. I
16:30 Teleshopping
17:00 Dragi mi-s cântecele mele: Ioana State, Ion Lupu, Maria Ghinea.
Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Cabinet juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Ani de liceu: Interviuri cu profesori de la urmãtoarele licee:
Mihail Sadoveanu, C.A. Rosetti ºi Grigore Moisil despre
începutul anului ºcolar. Emisiune de Alina Motoc
20:00 Tehnologii la zi: Innov 8. Emisiune de Alexandru Mironov
ºi Cristian Român
21:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 România ºi geopolitica.
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. I (r)
01:00 Cultura minoritãþilor (r)
01:30 Vreau o casã (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Cabinet juridic (r)
04:10 Emisiune de divertisment (r)

MIERCURI
5 octombrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)

7:30
9:50
10:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:08
15:10
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00

Bunã dimineaþa (informaþii utile, revista presei, interviuri, muzicã)
ªtiri tvRM
Film artistic: Îndrãgostit la propria dorinþã (Mosfilm) (r)
Amintiri de la filmare. Emisiune de Ion Bucheru (r)
Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
Teleshopping
Film documentar: Lumea aºa cum este  Viaþa misterioasã
a capodoperelor (r)
ªtiri tvRM
Eva  Talk show cu ºi despre femei. Emisiune de Adelina Grancea
ºi Alexandru Ganci
Virtuozi ai muzicii clasice: Capodopere muzicale pentru
chitarã, voce ºi orchestrã. Emisiune de Mihai Darie
Film documentar: Lumea aºa cum este  Patrimoniul cultural
al umanitãþii (I)
Film serial: Cavalerii cerului ep. II
Teleshopping
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Punþi culturale. Emisiune de Mihaela Anastase
Café concert. Emisiune de Sorin Petre
Actualitãþi
Jurnal economic
Mereu în top: Vlad Boþan  artist plastic.
Emisiune de Violeta Screciu
Gazonul fierbinte: Între Cupa UEFA ºi Campionatul Intern
de Fotbal. Emisiune de Mugur Popovici
De la magistru la discipol: Invitatã Carmen Stoianov 
decanul Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Corneliu Toader
Presa pe diagonalã
Seara muzicii culte: Concertul Orchestrei Ion Dumitrescu
Rm. Vâlcea; dirijor Leonard Boga, Daniel Enãsescu.
Emisiune de Mihai Darie
24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
Film serial: Cavalerii cerului ep. II (r)
Mereu în top (r)
Emigrant în România (r)
Actualitãþi (r)
Dragi mi-s cântecele mele (r)
Gazonul fierbinte (r)
Deschide cartea! (r)

JOI
6 octombrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa (informaþii utile, revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Zig  Zag  magazin de divertisment. Realizatori Corina Chiriac
ºi Puiu Stoicescu (r)
12:30 Café concert. Emisiune de Sorin Petre (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este  Mucha (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Sportul în lume. Retrospectiva sãptãmânii.
Emisiune de Mugur Popovici
14:45 Parada melodiilor  concert de prânz.
Emisiune de Dumitru Cucu
15:30 Film documentar: Lumea aºa cum este  Un punct pe hartã:
Drome (I) (r)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului ep. III
16:30 Teleshopping
17:00 Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
17:30 Poveste de la arlechin: Teatrul Nottara  deschiderea stagiunii.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:00 Amintiri de la filmare: Invitatã: Florina Cercel  actriþã
la Teatrul Naþional. Emisiune de Ion Bucheru
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:10 Minuni ale lumii  Kaleidoscop.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
21:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai Stoenescu.
Emisiune de Corneliu Toader
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Film documentar: Lumea aºa cum este ep. III (r)
00:30 Film serial: Cavalerii cerului ep. III (r)
01:00 Preluare Deutsche Welle (r)

01:30
02:30
03:00
04:00

Amintiri de la filmare (r)
Actualitãþi (r)
Poveste de la arlechin (r)
În dialog cu autoritatea (r)

VINERI
7 octombrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa (informaþii utile, revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Religia începutului de mileniu. Emisiune de Carmen Fulger (r)
11:00 Sã stãm de vorbã. Realizator Bianca Vãcariu (r)
12:00 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc (r)
13:00 Teleshopping
13:30 Film documentar: Lumea aºa cum este:
14:00 ªtiri tvRM
14:08 7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive interne.
Emisiune de Cristina Matei
14:45 Profil spiritual: Natalia Stancu, critic de teatru,
ºi Mircea Bunea, publicist. Emisiune de Valeriu Râpeanu
15:30 Istorie recentã (r)
16:30 Teleshopping
17:00 Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
17:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Viaþã de student: Imagini ºi interviuri cu profesori ºi studenþi,
la începutul anului universitar 2005-2006 la Universitatea
Spiru Haret. Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00 Azi debutant, mâine vedetã.
Emisiune concurs. Emisiune de Marius Micu
21:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Proiect IT&C.
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Azi debutant, mâine vedetã (r)
01:30 Civilizaþia strãzii (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Profil spiritual (r)
04:00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
05:00 Viaþã de student (r)

SÂMBÃTÃ
8 octombrie 2005
6:00 Program muzical (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Concert de dimineaþã. Emisiune de Dumitru Cucu
8:30 Emisiune pentru copii. Emisiune de ªtefan Iordache (r)
9:30 Best of Bunã dimineaþa - Selecþiuni din cele mai reuºite
momente ale emisiunii Bunã dimineaþa.
Realizator Oana Nicolae
10:00 Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Bolile ORL.
Emisiune de dr. Dorin Sarafoleanu
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11:00 Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: De la proprietatea funciarã
la cooperaþia agricolã. Invitaþi: prof. dr. Florin Screciu,
dr. ing. Vasile Marin. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Cultura minoritãþilor: azi minoritatea germanã din România.
Emisiune de Nicolae Mareº
14:00 Zig  Zag  magazin de divertisment. Realizator Puiu Stoicescu
16:30 Performeri în arenã: ªtefan Birtalan  dublu campion
mondial de handbal. Emisiune de Mugur Popovici
17:30 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
18:30 Actualitãþi
19:00 Vechi ºlagãre româneºti. Emisiune de Sorin Petre
19:30 Viaþa în miºcare: Cãlãtorie pe meleaguri prahovene.
Viaþã de artist: O familie de sculptori la Câmpina.
Emisiune de Ilinca Petre ºi Mugur Popovici
20:00 Film artistic românesc: Steaua fãrã nume
22:00 O lume minunatã. Emisiune de divertisment.
Realizator Mihai Constantinescu
23:00 Film documentar: Michel Vaillant (II)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Minuni ale lumii - Kaleidoscop (r)
00:10 Film artistic românesc: Steaua fãrã nume (r)
01:30 Mioriþa (r)
02:00 Vechi ºlagãre româneºti (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Viaþa în miºcare (r)
04:00 Culise romantice (r)
05:00 O lume minunatã (r)

DUMINICÃ
9 octombrie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
14:00
14:30
16:00
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:30

Program muzical (r)
Sportul în lume (r)
Sãptãmâna internã (r)
Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Mini Miss & Mini Mister România. Emisiune de Inoan Gavrilã
Mugurel de cântec românesc. Emisiune de Dumitru Cucu
Emisiune pentru copii. Realizator ªtefan Iordache
Sã stãm de vorbã: cu Brânduºa Novac  director Circul Globus
ºi Gabriel Dorobanþu. Emisiune de Bianca Vãcariu
Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Viorile româneºti. Emisiune de Sorin Petre
La porþile dorului. Emisiune de Viorel Popescu
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
Café concert. Emisiune de Sorin Petre
Actualitãþi
Ghici cine vine la Silvia? Emisiune de Silvia Dumitrescu
Îþi mai aduci aminte, doamnã? Invitaþi: Bianca Ionescu,
Gh. Turda, Ioana Cornea, Ionela Prodan.
Emisiune de Ionela Prodan
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Film artistic: Reconstructing Harry cu Woody Allen (SUA)
Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
Sãptãmâna externã
Ghici cine vine la Silvia?
Viorile româneºti (r)
Film artistic (r)
Actualitãþi (r)
Dragi mi-s cântecele mele (r)
Parada melodiilor (r)
Sã stãm de vorbã (r)
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despre tendinþele mondiale ale învãþãmântului
Interviu acordat revistei Market Watch

Universitatea Spiru Haret rãspunde
provocãrilor educaþiei secolului XXI
Expoziþia Internaþionalã de Educaþie
de la Beijing s-a desfãºurat sub semnul
motto-ului Educaþia uneºte omenirea.
Ce semnificaþie are aceastã afirmaþie la
începutul mileniului al treilea?
La începutul mileniului al treilea,
problematica formãrii, dezvoltãrii,
valorizãrii capitalului uman, în
integralitatea rolurilor sale economice ºi
socio-culturale, individuale ºi colective,
naþionale, regionale ºi mondiale, se
dovedeºte a fi mai actualã ca oricând.
Relansarea, la scarã globalã, a
primordialitãþii investiþiei în capitalul
uman este rãspunsul pe care îl dau
colectivitãþile umane provocãrilor lansate
de tranziþia la societatea cunoaºterii, ca ºi
de procesele de globalizare.
Motto-ul Educaþia uneºte omenirea,
sub semnul cãruia s-a desfãºurat Expoziþia
Internaþionalã de Educaþie de la Beijing din
luna iulie 2005, are o dublã semnificaþie.
În primul rând, a oferit posibilitatea
dialogului pe un teren din ce în ce mai
important în formarea ºi valorificarea
superioarã a resurselor umane ale planetei.
In al doilea rând, se creeazã, treptat,
condiþiile ca, o datã cu intrarea în noul
mileniu, societatea omeneascã sã intre în
epoca educaþiei permanente, realizatã pe
întreaga perioadã a existenþei, în ceea ce
teoreticienii numesc societatea cognitivã,
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 formarea tinerelor generaþii, a
resurselor umane în general, ºi nu numai.
Cum explicaþi faptul cã Spiru Haret
este singura universitate din România,
care a participat la Expoziþia
Internaþionalã de Educaþie de la Beijing?
La Expoziþia Internaþionalã de
Educaþie de la Beijing au fost larg
reprezentate instituþii aparþinând tuturor
nivelelor învãþãmântului. ªi-au trimis
reprezentanþi la Expoziþie peste 600 de
instituþii implicate în procesele de
instruire ºi formare. ªi-au prezentat oferta
educaþionalã, pe lângã sute de instituþii
din R.P. Chinezã, 200 de colegii ºi
universitãþi din peste 30 de þãri. Au fost
prezente prestigioase aºezãminte de
învãþãmânt  unele, veritabile branduri
educaþionale  din S.U.A., Canada,
Australia, Marea Britanie, Germania,
Italia, Franþa, Rusia, Japonia, Coreea de
Sud, Singapore, India, Hong Kong etc.
Din spaþiul central ºi sud-european a
participat Universitatea Spiru Haret.

Universitatea SpiruHaret
îºi creeazã o veritabilã
tradiþie
în participarea la astfel de
manifestãri internaþionale
Universitatea noastrã nu este prezentã,
pentru prima datã, la o manifestare
internaþionalã de profil de o asemenea
anvergurã. În 2003, Universitatea Spiru
Haret a participat, cu stand propriu, la cea
de-a patra ediþie a Târgului Mondial al
Educaþiei de la Lisabona, iar în anul 2004
a fost prezentã la cea de-a doua Convenþie
Internaþionalã privind Educaþia,
Învãþãmântul ºi Formarea Profesionalã
Superioarã din cadrul Târgului de Educaþie
din Orientul Mijlociu de la Beirut. Dupã

cum se poate constata, treptat,
Universitatea Spiru Haret îºi creeazã o
veritabilã tradiþie în participarea la astfel
de manifestãri internaþionale. Asemenea
prilejuri deosebite oferã ºansa de a
cunoaºte ºi a compara produse
educaþionale, de a selecta parteneri pentru
cooperãri viitoare ºi, totodatã, de a te
compara cu ceilalþi participanþi, de a-þi
evalua resursele, potenþialul, rezultatele.
Poþi lua cunoºtinþã de realizãrile ºi oferta
în plan educaþional la început de nou secol
ºi mileniu, de noile modele educaþionale
bazate pe tehnologiile informaþionale, de
noul tip de comunicare academicã ºi
infrastructurile specifice de studiu oferite
de cele mai reprezentative universitãþi din
lume.
Universitatea Spiru Haret a fost singura
instituþie de învãþãmânt superior din
România care a participat la Expoziþia
Internaþionalã de Educaþie de la Beijing
pentru cã este cea mai mare ºi puternicã
universitate din þara noastrã, dispune de un
potenþial material ºi uman remarcabil, a
obþinut, într-un interval de timp relativ
scurt, rezultate cu care se poate mândri ºi
care meritã a fi promovate ºi cunoscute ºi
dincolo de graniþele României.
Universitatea Spiru Haret a ajuns sã se
situeze, deja, la nivelul celor mai mari ºi
performante instituþii de învãþãmânt
superior din lume.
La toate manifestãrile internaþionale
din sfera educaþiei la care a luat parte,
Universitatea Spiru Haret s-a bucurat de
un interes ºi atenþie deosebite din partea
organizatorilor ºi celorlalþi participanþi, a
publicului larg. Au fost apreciate
infrastructura competitivã de care dispune,
tehnologiile moderne utilizate în procesul
de învãþãmânt  televiziunea proprie, reþea
vastã de calculatoare racordatã la Internet,
carte tipãritã etc., realizãrile în domeniul
învãþãmântului la distanþã, considerat, de
pe acum, învãþãmântul viitorului,
standardele înalte ale activitãþii academice,
toate contribuind decisiv la realizarea unui
învãþãmânt performant, racordat la cele
mai noi evoluþii în sfera educaþiei pe plan
mondial.
Cu cine aþi stabilit cele mai importante
colaborãri ºi în ce vor consta acestea?
Prezenþa Universitãþii Spiru Haret a
fost bine apreciatã de organizatori, fapt
evidenþiat de întrevederile preºedintelui
Fundaþiei România de Mâine ºi rectorului
Universitãþii Spiru Haret cu înalþi
demnitari chinezi din sfera educaþiei.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret s-a
întreþinut cordial cu domnul Zhu Shanlu,
membru al Comitetului Permanent al
P.C.C., secretar al Comitetului de Educaþie
al Municipiului Beijing, cãruia i-a adresat
mulþumiri pentru invitaþia de a participa
la manifestarea internaþionalã educaþionalã
gãzduitã de Capitala Chinei, precum ºi
alese ºi sincere felicitãri pentru modul de
organizare al acesteia. Înaltul demnitar
chinez a exprimat cuvinte de apreciere la
adresa relaþiilor româno-chineze, pe care
le-ar dori amplificate ºi diversificate ºi în
domeniul învãþãmântului.
Un moment important l-a reprezentat
întâlnirea rectorului Universitãþii Spiru
Haret cu directorul Comitetului de
Organizare a Expoziþiei Internaþionale de
Educaþie, Beijing, 2005, domnul Geng
Xuechao. Înaltul responsabil chinez, care
a acordat, în exclusivitate, un interviu
postului nostru de televiziune 
Televiziunea România de Mâine -, a avut

Bucureºti

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii (clãdire în proprietate)
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cãlduroase cuvinte de apreciere la adresa
relaþiilor româno-chineze ºi a participãrii
Universitãþii Spiru Haret la aceastã ediþie
a Expoziþiei.

În curând va fi semnat
parteneriatul dintre Spiru
Haret ºi Universitatea de
ªtiinþe Medicale din
Beijing, universitatea de
profil numãrul 1 în Asia.
Dincolo de întrevederile ºi discuþiile cu
demnitarii chinezi, s-au desfãºurat
numeroase întâlniri ºi contacte cu delegaþii
ale instituþiilor chineze de învãþãmânt

Discuþiile purtate au avut drept scop
trasarea cadrului pentru o cooperare
beneficã ambelor pãrþi. A fost lansatã
invitaþia ca o delegaþie a Universitãþii
chineze sã vinã la Bucureºti, în luna
septembrie a.c., prilej cu care se va perfecta
ºi semna contractul de parteneriat între cele
douã universitãþi.
Aºadar, întrevederi, contacte, discuþii
numeroase, având ca finalitate o mai bunã
cunoaºtere reciprocã ºi încheierea unor
parteneriate în avantajul reciproc al
pãrþilor.
Aþi reuºit sã obþineþi un interviu, în
exclusivitate, cu Directorul Comitetului de
Organizare al Expoziþiei Internaþionale de

Spiru Haret este poate unica Universitate din România care a conºtientizat importanþa
de a þine pasul cu ultimele tendinþe ºi transformãri ce au loc în domeniul educaþiei pe plan
mondial. La cea de-a doua ediþie a Expoziþiei Internaþionale de Educaþie (BIEE), 2005,
organizatã de Comitetul de Educaþie al Municipiului Beijing, Spiru Haret a fost, ca de
altfel ºi în anii precedenþi, singura Universitate care a reprezentat România, luând pulsul
evoluþiei societãþii educaþionale ºi stabilind colaborãri cu prestigioase instituþii de
învãþãmânt superior din întreaga lume. De asemenea, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
perseverent în efortul de a transforma Spiru Haret într-o universitate a secolului XXI, a
avut înþelepciunea de a investi, numai în ultimii 2 ani, 6,5 milioane de euro în cele mai noi
tehnici ºi tehnologii ce vor sta la baza învãþãmântului viitorului, a educaþiei permanente.
superior, dornice sã cunoascã mai
îndeaproape realizãrile Universitãþii Spiru
Haret: Departamentul de Educaþie al
Provinciei Hainan, Universitatea
Dongfang din Beijing, cu care s-a convenit
încheierea unui contract de parteneriat,
Colegiul Internaþional de Administrare a
Afacerilor din Beijing, Universitatea de
ªtiinþe Politice ºi Drept din China,
Departamentul de Educaþie al Provinciei
Nanjing, Universitatea Normalã din
Shanghai, Universitatea Normalã din
Beijing etc. Ultimele douã universitãþi
menþionate sunt cele mai mari instituþii de
învãþãmânt superior din China ºi din Asia,
care formeazã profesori. S-au purtat
discuþii aprofundate, având ca finalitate
constituirea specializãrii Limba chinezã la
Universitatea Spiru Haret ºi a unei catedre
formate din profesori chinezi asociaþi.
Meritã menþionatã, de asemenea, vizita
delegaþiei Universitãþii Spiru Haret la
Universitatea de ªtiinþe Medicale a
Capitalei, universitatea de profil numãrul
1 din Asia. Cu un numãr de aproape 19.000
studenþi ºi 13 spitale, aceastã universitate
este una dintre cele mai reputate instituþii
de învãþãmânt superior ºi de cercetare
medicalã de pe întregul continent asiatic.

Educaþie de la Beijing, domnul Geng
Xuechao, de la care aþi obþinut
confirmarea faptului cã învãþãmântul la
distanþã este învãþãmântul viitorului. Care
este dinamica, ponderea învãþãmântului la
distanþã pe plan mondial? Care sunt cele
mai noi tehnologii care susþin aceastã
formã de învãþãmânt?
Într-adevãr, domnul Geng Xuechao,
Directorul Comitetului de Organizare al
Expoziþiei Internaþionale de Educaþie de
la Beijing, în interviul acordat Televiziunii
România de Mâine, apreciazã cã
învãþãmântul la distanþã reprezintã viitorul,
cã practicarea lui în China este foarte
avantajoasã, studenþii putându-ºi crea cel
mai bun mediu pentru a studia.
În contextul revoluþiei cunoaºterii,
implicaþiilor acesteia pentru dezvoltarea
economicã ºi socialã, sfidãrilor
globalizãrii, ale noilor tehnologii, învãþarea
informatizatã s-a constituit, în ultimii ani,
într-o piaþã globalã în continuã expansiune,
înregistrând o creºtere, sub raport valoric,
de la 4,3 miliarde dolari, în anul 2000, la
circa 7 miliarde dolari, în anul 2003. Tot
mai multe instituþii de învãþãmânt, fundaþii,
sectorul privat, îndeosebi cel al
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informaticii, donatori s-au implicat în
aceastã piaþã.
Este firesc ca, într-o societate ºi
economie bazate pe cunoaºtere, pe
tehnologiile informaþiei ºi comunicãrii,
universitãþile sã joace un rol esenþial.
Pentru a-ºi îndeplini acest rol,
universitãþile trebuie sã-ºi optimizeze
întreaga activitate, sã asigure valoarea
adãugatã prin e-learning. Aceasta
presupune: dezvoltarea de noi modele de
organizare, participarea la constituirea ºi
funcþionarea campusurilor virtuale,
existenþa mobilitãþii virtuale, sporirea
continuã a calitãþii procesului de
învãþãmânt ºi a managementului
educaþional, învãþarea ºi formarea
continuã.
Învãþãmântul la distanþã începe sã
deþinã, în aceste condiþii, o pondere
crescândã. În anul 2002, el cuprindea 15%
din numãrul total al studenþilor din lume.
Firme private prestigioase (IBM,
ORACLE, VIRGIN etc.) se implicã tot mai
mult, acordând milioane de diplome ºi
certificate celor ce absolvã diferite forme
ºi cursuri de pregãtire.
Dacã avem în vedere evoluþiile
învãþãmântului la distanþã în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, constatãm cã,
dacã în anul universitar 2002-2003, când
a luat fiinþã aceastã formã de învãþãmânt
în instituþia noastrã, numãrul studenþilor
cuprinºi în ea era de circa 2.200, în anul
universitar urmãtor s-a dublat, pentru ca
în anul universitar 2004-2005 sã creascã
de circa 10 ori, reprezentând 40% din
numãrul total al studenþilor Universitãþii.
Pentru anul de învãþãmânt 2005-2006,
estimãm cã ponderea studenþilor înscriºi
la forma de învãþãmânt la distanþã ar putea
fi de circa 55% din numãrul total al
studenþilor Universitãþii Spiru Haret.
Aºadar, o creºtere cu adevãrat
spectaculoasã. Este consecinþa creãrii unei
infrastructuri solide, constituirii unei reþele
naþionale de Centre pentru învãþãmânt la
distanþã în toate municipiile reºedinþã de
judeþ, a înfiinþãrii unor centre în afara
graniþelor þãrii (New York, Chiºinãu,
Madrid), a practicãrii unor taxe de
ºcolarizare reduse, a utilizãrii celor mai
performante tehnologii etc.
Dupã cum se observã, aceastã formã
de învãþãmânt câºtigã tot mai mult teren,
devenind tot mai interesantã, atractivã ºi
eficientã pentru cei ce doresc sã
dobândeascã o instruire superioarã.
Dar nu poþi face învãþãmânt la distanþã
în absenþa tehnologiilor moderne, care,
este adevãrat, necesitã costuri estimate la
milioane de dolari. Învãþãmântul la distanþã
presupune utilizarea calculatorului,
Internetului, televiziunii, în absenþa acestor
tehnologii performante nu se poate vorbi
de învãþãmânt la distanþã.
Care sunt avantajele învãþãmântului la
distanþã în procesul de comunicare,
educare ºi formare profesionalã a
studenþilor?
Restructurãrile ºi perfecþionãrile
constante, determinate de schimbãrile
continue în domeniul concurenþei,
necesitatea supercalificãrii forþei de muncã
ºi a învãþãrii permanente solicitã tot mai
mult indivizii sã þinã pasul cu vremurile.
Învãþãmântul la distanþã, de fapt,
învãþãmântul la domiciliu reprezintã o
formã de învãþare practicã ºi comodã.
Învãþãmântul informatizat, bazat pe
utilizarea tehnologiilor moderne 
calculator, Internet, televiziune -, deºi

foarte costisitor pentru universitãþi, aduce
celor implicaþi în procesul de instruire ºi
formare importante beneficii. El este
avantajos pentru cei cu resurse modeste,
pentru cei ocupaþi în diferite sectoare de
activitate, ca ºi pentru comunitãþile
dezavantajate sau izolate. Acest tip de
învãþãmânt oferã o flexibilitate mai mare
în stabilirea conþinutului curricular, este
mai adaptabil la nevoile studenþilor,
permite o evaluare rapidã ºi obiectivã,
faciliteazã reducerea costurilor pe mãsura
creºterii numãrului celor care beneficiazã
de acesta.

De curând, în dotarea tvRM
a intrat ºi un car de reportaj
ultraperformant, în valoare
de 1,5 milioane euro.
Este Spiru Haret o universitate a
secolului XXI sub aspectul tehnologiilor
informaþiei pe care le pune la dispoziþia
studenþilor ºi profesorilor?
Dupã cum am menþionat, deja,
participarea noastrã la manifestãri
internaþionale din sfera educaþiei a
reprezentat prilejul de a ne compara cu
universitãþi din întreaga lume, multe fiind
dintre cele mai mari ºi prestigioase. Am
avut, astfel, posibilitatea sã evaluãm,
comparativ, infrastructura, resursele,
potenþialul ºi realizãrile noastre.
Am constatat cã, fãrã o dotare modernã,
performantã, nu putem vorbi de învãþãmânt
de calitate, în general, ºi de desfãºurarea
în condiþii optime a formei de învãþãmânt
la distanþã, în special.
Universitatea Spiru Haret este singura
instituþie de învãþãmânt superior din þarã
ºi una dintre puþinele din lume care dispune
de un post de televiziune propriu.
Televiziunea România de Mâine (tvRM)
este post naþional universitar ºi cultural,
singurul cu acest profil din România. De
curând, în dotarea televiziunii a intrat ºi
un car de reportaj ultraperformant, în
valoare de 1,5 milioane euro. Universitatea
noastrã are o editurã ºi un complex
tipografic computerizat ultramodern, peste
1.200 de computere de ultimã generaþie în
laboratoare ºi în Centrele pentru
învãþãmânt la distanþã, racordate la Internet
24 de ore din 24, studiouri de transmisie
în direct ºi de înregistrare a cursurilor,
consultaþiilor, sintezelor, dezbaterilor,
aparaturã complexã multimedia, programe
soft de evaluare a pregãtirii studenþilor ºi
de evidenþã informatizatã etc.
Toate aceste investiþii în tehnicã ºi
tehnologie de ultimã orã pentru învãþãmânt
reprezintã un efort financiar de circa 6,5
milioane euro, numai în ultimii doi ani.
Prin infrastructura de care dispune,
prin tehnologiile utilizate  calculator,
Internet, televiziune, carte tipãritã  în
procesul de învãþãmânt, prin calitatea
absolvenþilor  peste 35.000 -, prin
realizãrile generale obþinute, putem
aprecia cã Universitatea Spiru Haret se
situeazã la un nivel comparabil cu cel al
marilor instituþii de învãþãmânt superior
performante din lume, iar, prin racordarea
continuã la inovaþia de ultimã orã,
demonstreazã cã este pregãtitã sã
rãspundã eficient provocãrilor secolului
XXI din domeniul educaþiei, cã este o
universitate pentru România de mâine.

Interviu realizat de
Alexandru BATALI
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