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C U V Â N T A R E A
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rostitã cu prilejul deschiderii anului de învãþãmânt 2005-2006

La împlinirea a 15 ani
de prodigioasã activitate didacticã,
sub semnul promovãrii
valorilor europene,
Universitatea Spiru Haret  a inaugurat
anul de învãþãmânt 2005-2006,
printr-o semnificativã festivitate

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Onoratã asistenþã,

Festivitatea de deschidere a
anului de învãþãmânt 2005-2006
coincide cu intrarea în cel de-al
15-lea an de existenþã a Universitãþii
Spiru Haret.

Filmul pe care l-am vizionat
împreunã a evidenþiat o parte din
realizãrile obþinute de Universitatea
noastrã, mai ales din ultimii ani,
realizãri de care ne bucurãm cu toþii.

Începând  cu  acest an de
învãþãmânt, Universitatea Spiru
Haret intrã într-un nou stadiu de
dezvoltare. Principalele aspecte
legate de trecerea în aceastã etapã,
superioarã calitativ, le voi prezenta,
succint, în cele ce urmeazã.

Mai întâi, însã, doresc sã adresez un
cãlduros ºi sincer bun venit celor peste
35.000 de �boboci�, studenþilor din anul
I, care pãºesc, astãzi, pentru prima datã
în amfiteatrele, sãlile de curs, de seminar
ºi în laboratoarele Universitãþii Spiru
Haret. Le urez, totodatã, ca, prin
pregãtirea pe care o vor obþine în
universitatea noastrã, sã devinã cei mai
buni specialiºti în domeniile de
activitate în care vor lucra.

În acelaºi timp, permiteþi-mi sã
transmit un salut cordial, împreunã
cu cele mai alese urãri de sãnãtate
ºi succes, tuturor studenþilor,
cadrelor didactice, întregului
personal din Universitatea noastrã.

Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Mulþi se întreabã de ce Universitatea

Spiru Haret este consideratã cea mai
mare, puternicã ºi bine dotatã instituþie
de învãþãmânt superior din þarã?

Rãspunsul la aceastã întrebare
este simplu. El îºi are temeiul în
modul în care a fost conceputã ºi a
funcþionat aceastã instituþie, în ceea
ce am realizat pânã acum.

De la înfiinþarea sa, în anul 1991,
prin Actul constitutiv al Fundaþiei
România de Mâine, fãcând parte
integrantã din structura acesteia,
Universitatea Spiru Haret a funcþionat
ca instituþie non-profit. Veniturile
obþinute au fost utilizate pentru
realizarea unui proces de învãþãmânt
ºi cercetare modern, de calitate, pentru
crearea unei baze materiale proprii
performante, pentru asigurarea de
facilitãþi importante pentru studenþi.

Toate aceste fonduri au fost ges-
tionate eficient, conducerea Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii
Spiru Haret netolerând însuºirea, în
interes personal, a nici unui leu din
veniturile celor douã instituþii.

Acesta este �secretul� realizãrii,
din venituri proprii, a unor mari
investiþii, fãrã a recurge la credite,
donaþii, sponsorizãri, comisioane.

Este un fapt cunoscut cã, în
România de azi, aºa-zisele donaþii,
sponsorizãri, comisioane se fac

dintr-un anumit interes sau din bani
care nu provin din muncã onestã.

Treptat, Universitatea Spiru Haret
s-a impus în conºtiinþa opiniei publice,
ºi-a câºtigat respectul ºi recunoaºterea
atât în þarã, cât ºi peste hotare.

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 fost singura instituþie
de învãþãmânt superior din România
prezentã la manifestãri educaþionale
internaþionale de anvergurã. În anul
2003, Universitatea noastrã 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. În luna iulie

2005, a participat la a doua ediþie a
Expoziþiei Internaþionale de Educaþie
de la Beijing.

Asemenea prilejuri deosebite au
oferit ºansa de a cunoaºte ºi de a
compara produsele educaþionale de la
începutul acestui secol, noile modele
educaþionale bazate pe tehnologiile
informaþionale, noul tip de comunicare
academicã ºi infrastructurile specifice
de studiu oferite de cele mai
reprezentative universitãþi din lume.
Asemenea manifestãri au reprezentat
ocazii de a selecta parteneri pentru

cooperãri viitoare ºi, totodatã, au
permis compararea cu ceilalþi
participanþi, evaluarea resurselor,
potenþialului, rezultatelor proprii.

La toate aceste manifestãri
internaþionale din sfera educaþiei,
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, vasta reþea de calculatoare de
ultimã generaþie racordatã la Internet,
cartea tipãritã etc. �, înfãptuirile 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.

O altã dovadã elocventã a
prestigiului de care se bucurã
Universitatea Spiru Haret a
reprezentat-o conferirea titlului de
Doctor Honoris Causa al
Universitãþii Spiru Haret Sanctitãþii
Sale Papa Ioan Paul al II-lea, ilustrã
personalitate a lumii contemporane.
Este singura universitate din
întregul spaþiu ortodox care a fost
acceptatã de Sfântul Pãrinte sã-i
decerneze acest înalt titlu.

Astfel, Universitatea Spiru Haret
ºi-a dobândit respectul ºi recunoaºterea
internaþionalã, ajungând sã se situeze
la nivelul celor mai mari ºi performante
instituþii de învãþãmânt superior din
lume.

Toate aceste elemente rãspund la
întrebarea formulatã iniþial ºi explicã
de ce Universitatea Spiru Haret
începe anul de învãþãmânt 2005/2006
cu cca. 80.000 de studenþi, numãr
record într-o instituþie de învãþãmânt
superior din România.

Distins auditoriu,
Anul universitar 2005-2006

debuteazã în condiþiile în care întreg
învãþãmântul superior românesc este
marcat de schimbãri importante,
determinate de reforma care are loc,
în ultimul timp, în universitãþile din
þãrile Uniunii Europene.

Menirea acestei reforme este de a
pune în practicã principiile,
obiectivele ºi dispoziþiile cuprinse în
Magna Charta Universitatum,
semnatã, la Bologna, de rectorii
instituþiilor de învãþãmânt superior din
þãrile Uniunii Europene.

Dupã cum aþi luat cunoºtinþã din
filmul vizionat împreunã, ca ºi din
presã, recent, la Bologna, rectorul
Universitãþii Spiru Haret a semnat
acest important document, expresie
unanimã a voinþei autonome a
universitãþilor.

Alãturându-se celor 525 de
universitãþi care au semnat, pânã
acum, Magna Charta Universitatum,
chematã sã susþinã, în prezent ºi în
viitor, vocaþia plurivalentã a
universitãþii, instituþia noastrã s-a
angajat sã respecte ºi sã promoveze
valorile ºi drepturile universitare
fundamentale, sã rãspundã eficient
provocãrilor generate de trecerea la
societatea cunoaºterii, de globalizare.

Din acest an, reforma se aplicã ºi
instituþiilor de învãþãmânt superior
din România, având ca finalitate
înfãptuirea urmãtoarelor obiective de
importanþã majorã:

1. Convergenþa, compatibilitatea
ºi comparabilitatea programelor de
studii;

2. Extinderea ºi perfecþionarea
sistemului de credite transferabile;

3. Colaborarea în emiterea ºi
recunoaºterea diplomelor de studii
universitare;

4. Promovarea mobilitãþii studenþilor,
cadrelor didactice, cercetãtorilor;

5. Promovarea valorilor europene.

(Continuare în pag. 8)

În cadrul festivitãþii care a avut loc  în Aula Magna
a Universitãþii Spiru Haret, luni 3 octombrie 2005,
au mai luat cuvântul:

� Profesor universitar
dr. Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române
Decan al Facultãþii de Management
Financiar-Contabil

� Profesor universitar
dr. Gheorghe ONIªORU
Decan al Facultãþii de Istorie

� Alexandra DURDUN
Studentã în anul I la Facultatea de Relaþii

Internaþionale ºi Studii Europene
Pagina 2

Universitatea Spiru Haret s-a impus în conºtiinþa
opiniei publice, ºi-a câºtigat respectul ºi
recunoaºterea atât în þarã, cât ºi peste hotare, 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.

Universitatea Spiru Haret începe anul de
învãþãmânt 2005/2006 cu cca. 80.000 de studenþi,
numãr record într-o instituþie de învãþãmânt supe-
rior din România.

Alãturându-se celor 525 de universitãþi care
au semnat, pânã acum, Magna Charta
Universitatum, chematã sã susþinã, în prezent
ºi în viitor, vocaþia plurivalentã a universitãþii,
instituþia noastrã s-a angajat sã respecte ºi sã
promoveze valorile ºi drepturile universitare
fundamentale, sã rãspundã eficient provocãrilor
generate de trecerea la societatea cunoaºterii,
de globalizare.

�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca o nouã dovadã a preocupãrii pentru destinul
tinerilor din mediul rural ºi ca expresie a dorinþei de
a veni în sprijinul familiilor de þãrani afectate de
inundaþiile din acest an, Consiliul director al
Fundaþiei România de Mâine ºi Senatul Universitãþii
Spiru Haret au hotãrât instituirea unui fond de
15.000.000.000 lei pentru burse sociale, acordate �
pe bazã de documente doveditoare � fiilor de þãrani
din judeþele afectate de inundaþii, absolvenþi de liceu
cu diplomã de bacalaureat, promoþia 2005, cu
media peste 7, care doresc sã urmeze studiile
universitare de licenþã, forma de învãþãmânt la
distanþã, la Universitatea Spiru Haret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Luni, 3 octombrie a.c., în Aula Magna, modernul
amfiteatru amenajat în clãdirea din ªoseaua Berceni nr. 24,
a avut loc festivitatea de deschidere a noului an de
învãþãmânt superior 2005-2006 la Universitatea Spiru
Haret. Au participat peste 600 de studenþi ºi profesori,
membri ai Senatului universitar în frunte cu rectorul, prof.
univ. dr. Aurelian BONDREA, invitaþi de onoare din
centrul universitar Bucureºti, membri ai Academiei
Române, personalitãþi de culturã ºi artã, ziariºti. Întreaga
festivitate a fost transmisã în direct de Televiziunea
România de Mâine.

La orele 11, pe imensul ecran, amenajat în fundalul
scenei din Aula Magna, este proiectatã stema Universitãþii
Spiru Haret, cu aura unor lumini multicolore, ca un univers

în continuã expansiune. Sub proiecþia reflectoarelor, o tânãrã
ºi un tânãr, Raluca ºi Ionuþ, crainici ai postului de televiziune
România de Mâine, apar pe scenã ºi anunþã începutul
programului festiv consacrat deschiderii noului an
universitar.

Cu întreaga asistenþã în picioare este intonat Imnul
Naþional al României. A fost de asemenea intonat Imnul
Universitãþii Spiru Haret, creaþie muzicalã generatoare de
încredere în destinul creator al celei mai mari instituþii
româneºti de învãþãmânt superior.

Proiecþia unui substanþial film documentar, realizat de
Corneliu Toader împreunã cu Dumitru Cacoveanu ºi intitulat
�O universitate pentru secolul XXI � Universitatea Spiru
Haret, în anul 15�, rememoreazã secvenþe definitorii din

viaþa Universitãþii noastre care, în cei 15 ani de bogatã
activitate, ºi-a câºtigat un binemeritat prestigiu naþional ºi
internaþional.

   În aplauzele întregii asistenþe, rectorul Aurelian
BONDREA urcã la tribunã spre a rosti Cuvântul de
deschidere  a noului an de învãþãmânt superior. Mai multe
pasaje ale cuvântãrii, ca ºi cãlduroasele apeluri ºi urãrile de
succes deplin, în noua etapã de activitate universitarã,
adresate tuturor studenþilor ºi profesorilor, au fost însoþite
de îndelungi aplauze din partea asistenþei.

În continuarea manifestãrii, au luat cuvântul prof. univ.
dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei
Române, decanul Facultãþii de Management Financiar-
Contabil, Alexandra Durdun, studentã în anul I la

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru, decanul Facultãþii de
Istorie.

Dupã o scurtã pauzã, cu proiecþia pe ecran a unui cor
universitar, urmeazã un bogat program artistic, susþinut
de studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, alãturi de invitaþi
de onoare, aleºi dintre numele de rezonanþã ale vieþii
muzicale din þara noastrã.

Prin întreaga ei desfãºurare, festivitatea de deschidere
a noului an de învãþãmânt superior la Universitatea Spiru
Haret a prilejuit rememorarea principalelor succese ale
activitãþii de pânã acum, precum ºi proiectarea marilor
obiective de viitor pe care Universitatea noastrã ºi le
asumã.

Stimate Domnule Rector,
Dragi studenþi,
Onoratã asistenþã,

Anul universitar 2005-2006 începe
sub auspicii de importanþã deosebitã
pentru þara noastrã, anume cele ale
ultimului an de pregãtire pentru
aderarea la UE, proces demarat cu mai
bine de un deceniu în urmã, care a
presupus ºi presupune în continuare
eforturi deosebite de reformare,
modernizare ºi adaptare la rigorile
uniunii ºi ale acquis-ului comunitar cu
deosebire.

Acest an universitar marcheazã
totodatã ºi începutul unei noi etape în
care România va deveni membru
deplin al UE, aceasta implicând, pe
lângã avantaje nete aºteptate, ºi o serie
de costuri ºi eforturi la care studenþii
noºtri, în general, cei ai facultãþilor
economice, în special, vor fi parte nu
doar ca beneficiari ai spaþiului
comunitar, dar ºi ca decidenþi

responsabili în ceea ce priveºte
integrarea eficientã a României în UE,
din punct de vedere economic ºi social.

Componentã importantã a
Universitãþii Spiru Haret, facultãþile cu
profil economic au cunoscut, de la un
an al altul, un trend ascendent, sub
aspectul calitãþii prestaþiei serviciilor
educaþionale ºi al asigurãrii unor
condiþii moderne de studiu, în pas cu
cerinþele trecerii la economia digitalã,
la societatea bazatã pe cunoaºtere,
precum ºi cu provocãrile extinderii UE,
ale globalizãrii, dar mai ales ale
dezvoltãrii durabile a României.

Ca argumente în favoarea creºterii
noastre calitative doresc sã menþionez:

� numãrul relativ mare de studenþi
care urmeazã cursurile facultãþilor
economice (peste 28.000),
îmbunãtãþirea coeficientului de
promovabilitate ºi a nivelului mediu al
notelor;

� asigurarea în condiþii optime cu
manuale, cursuri, culegeri de probleme

ºi teste grilã, lecþii televizate,
comunicare pe internet, bibliografii de
specialitate;

� condiþii bune de predare ºi dotãri
moderne cu laboratoare, logisticã,
calculatoare, posibilitãþi de publicare
la editurã ºi complexul tipografic
propriu.

Începând cu acest an, învãþãmântul
economic din universitatea noastrã s-a
aliniat la procesul de la Bologna, iar
semnarea de cãtre prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea � rectorul
Universitãþii Spiru Haret � la 16
septembrie 2005 la Bologna a
documentului program MAGNA
CHARTA UNIVERSITATUM

constituie un angajament de respectare
ºi promovare a valorilor fundamentale
universale ale cunoaºterii ºi progresului
socio-uman, dar ºi o dovadã a creºterii
vizibilitãþii notabile pe plan extern a
universitãþii. În contextul Bologna, la
facultãþile noastre am organizat
învãþãmântul de 3 ani � licenþa, 2 ani �
studii masterale ºi 3 ani � doctoratul,
planul de învãþãmânt ºi curricula fiind
compatibilizate cu cele ale institutelor
de învãþãmânt superior de profil din
þarã ºi strãinãtate.

Noua configuraþie structuralã a
învãþãmântului universitar îmbinã
necesitatea unei pregãtiri mai eficiente
a studenþilor pentru cerinþele imediate
ºi de perspectivã ale pieþei muncii
interne ºi externe cu libertatea de
opþiune a studenþilor în ceea ce priveºte
gradul de aprofundare a cunoºtinþelor
economice teoretice ºi practice prin
continuarea studiilor la masterat ºi
doctorat.

Creºterea calitãþii predãrii
cunoºtinþelor prin mijloace moderne ca
ºi a exigenþelor evaluãrii, prin sistemul
de credite, îmbunãtãþirea raportului
dintre examenele obligatorii,
complementare ºi opþionale au ca þintã
un mai bun nivel de pregãtire a
studenþilor astfel indicat, dupã
absolvire, sã se integreze imediat în
muncã, sã rãspundã cerinþei de
promovare în carierã, sã desfãºoare
activitãþi independente de consultanþã

Cuvântul rostit de
Profesor universitar dr. Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române
Decan al Facultãþii
de Management Financiar-Contabil

ºi cercetare ºtiinþificã fundamentalã ºi
aplicativã.

Facultãþile noastre cu profil
economic pregãtesc nu doar
economiºti cu specializãri în
domeniile contabilitate, informaticã de
gestiune, finanþe, bãnci, marketing ºi
relaþii economice internaþionale, dar ºi
specialiºti pe un areal extins al
nomenclatorului de profesii vizând:
contabilitatea armonizatã; calculaþia
informatizatã a costurilor; marketingul
în contextul integrãrii europene;
managementul ºi marketingul
operaþiunilor logistice; servicii,
produse ºi instrumente financiare în
contextul integrãrii; managementul
financiar contabil al administraþiei
publice; contabilitatea, controlul ºi
evaluarea afacerilor; audit financiar
contabil; piaþa imobiliarã etc.
Diplomele pe care absolvenþii noºtri
le vor primi oferã ºansa de a profesa
în cele mai diferite domenii, începând
cu sectoarele de bazã ale economiei
(agricultura, industria, serviciile) ºi
terminând cu instituþiile publice ºi
organizaþiile internaþionale la nivel
european ºi mondial.

Pânã în prezent, am fost satisfãcuþi
de faptul cã mulþi absolvenþi ai
facultãþilor noastre economice au
reuºit în carierã, îndeplinind funcþii de
rãspundere în þarã ºi strãinãtate,
onorând în acest fel eforturile
profesorilor ºi numele universitãþii.

Având în vedere complexitatea
cerinþelor globalizãrii ºi ale folosirii
internetului ºi tehnologiei informaþiei ºi
comunicaþiilor, punem accent pe însuºirea
cunoºtinþelor ºi terminologiei de
specialitate în limbi strãine, pe utilizarea
curentã a calculatoarelor ca ºi pe formarea
de capabilitãþi pentru cercetarea ºtiinþificã,
în aºa fel încât viitorul absolvent
economist sã poatã face faþã cât mai bine
competiþiei crescânde pe piaþa muncii,
precum ºi nevoilor României de a realiza
performanþe economico-financiare
superioare, în lupta sa cu decalajele care
o despart de þãrile avansate.

Doamnelor ºi Domnilor,
Ca în fiecare an, pragul pentru Alma

Mater este trecut astãzi de o nouã
generaþie de studenþi ai primului an de
învãþãmânt superior. Îi asigurãm pe noii
sosiþi cã atât corpul profesoral cât ºi
colegii lor din anii mai mari îi primesc
cu bucurie ºi convingerea cã vor reuºi sã
gãseascã în familia noastrã academicã
înþelegerea, îndrumarea ºi sprijinul
necesare pentru a deveni profesioniºti de
elitã care sã cunoascã ºi sã aplice
principiile eficienþei ºi profitabilitãþii cu
cele ale justiþiei ºi echitãþii sociale.

În încheiere doresc studenþilor ºi
profesorilor multe împliniri ºi reuºite
în noul an universitar, spre binele
fiecãruia ºi al nostru al tuturor, cu
urarea Vivat, Crascat, Floreat! pentru
Universitatea Spiru Haret.

Cuvântul rostit de
Alexandra DURDUN
Studentã în anul I la Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene

Cuvântul rostit de
Profesor universitar dr. Gheorghe ONIªORU
Decan al Facultãþii de Istorie

Festivitatea consacratã deschiderii noului an de învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret

Stimate domnule Rector,
Stimaþi profesori, dragi colegi, onorat

auditoriu,

Sentimentele si trãirile resimþite astãzi
sunt comparabile cu cele ale elevului de
clasa I ce pãºeºte pentru prima datã pe
poarta ºcolii. Poate cã zâmbetul apãrut
pe chipurile dumneavoastrã este dovada
neîncrederii în afirmaþia fãcutã anterior,

dar dacã fiecare dintre noi s-ar putea
transpune în ceea ce era atunci, am
descoperi cu uimire cã emoþiile sunt
aceleaºi.

� Ne naºtem slabi si avem nevoie
de putere; ne naºtem neputincioºi ºi
avem nevoie de ajutor; ne naºtem
mãrginiþ i  ºi  avem nevoie de
judecatã. Ceea ce ne lipseºte când
venim pe lume, ºi de care avem

nevoie mai târziu, ne este oferit prin
educaþie.�

Acestea sunt cuvintele marelui
filosof francez Jean -Jaques Rousseau,
cuvinte în care el credea cu tãrie, si
reprezintã scopul pentru care astãzi ne
aflãm aici: procesul de instruire
profesionalã.

Facultatea de Relaþii Internaþionale
si Studii Europene din cadrul
Universitãþii Spiru Haret dispune de
un corp profesoral de înaltã calificare,
modele care sã ne ajute sã devenim ºi
noi, la rândul nostru, exemple pentru
cei ce vor urma. Noi, studenþii care
pãºim pentru prima datã in sãlile de
curs, avem certitudinea unor condiþii
optime pentru procesul de învãþãmânt,

care sã ne potenþeze la maximum
capacitatea intelectualã.

Suntem copiii începutului de
mileniu III, cei ce vor înfãptui
reformele necesare pentru ca
România sã devinã una dintre þãrile
active în comunitatea Euro-
Atlanticã, un actor mereu prezent pe
scena politicã. Noi suntem forþa
care poate influenþa viitorul. Ne
angajãm astãzi, în faþa dumnea-
voastrã, cã vom încerca sã fim una
dintre cele mai bune generaþii de
pânã acum ºi vom purta cu mândrie
titlul de absolvenþi ai Universitãþii
Spiru Haret.

Noi, studenþii Facultãþii de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene,

asemenea celorlalþi  studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret, avem
încredere cã vom primi de la
profesorii noºtri cunoºtinþe temeinice
ºi îndrumãri, învãþãminte din
experienþa de viaþã. Avem nevoie
deopotrivã de înalta competenþã
ºtiinþificã a dumnealor ºi suntem
doritori sã beneficiem din plin de
aceastã pregãtire.

Aº dori sã urez succes în noul an
universitar tuturor colegilor ºi pro-
fesorilor ºi sã închei cu un moto
aparþinând gânditorului german
Frederich Nietzsche:

�Vreþi sã urcaþi spre înãlþimi?
Sprijiniþi-vã pe propriile picioare.�

Domnule Rector,
Stimaþi colegi,

Este o plãcere pentru mine sã iau
cuvântul astãzi. De obicei istoricul
este chemat sã vorbeascã la urmã, în
momente de cumpãnã, ºi sã explice
conducãtorilor politici de ce þara a
luat-o într-o direcþie greºitã.

Din fericire, astãzi, sunt chemat sã
spun de ce universitatea noastrã a luat-
o într-o direcþie bunã ºi am o misiune
uºoarã pentru cã deja din filmul pe

care l-aþi vãzut, din cuvântul domnului
rector, din ce a spus domnul profesor
Zaman ºi mai tânãra noastrã colegã,
vedeþi cã sunt create premisele pentru
ca dumneavoastrã, cei care intraþi
astãzi, în anul 2005, la universitate sã
fiþi absolvenþii unui stat care este
membru al Uniunii Europene.

Cã ºtiþi, Caragiale ne-a învãþat cã:
�o naþiune care nu merge înainte stã
pe loc; sau mai rãu, dã înapoi�.

Avem aceastã  ºansã extra-
ordinarã ca, înainte cu doi ani de

aderarea pe care ne-o dorim cu toþii
la  2007,  la  1  ianuar ie  2007,
universitatea noastrã sã fie deja o
universitate care a semnat Charta de
la Bologna, alãturi de 525 de mari
universitãþi ºi consorþii universitare
din întreaga lume. În felul acesta,
învãþãmântul de la Spiru Haret ºi,
mai ales, diplomele dumneavoastrã
vor fi valabile în întreg spaþiul
Uniunii Europene. Practic, dupã mai
bine de 70 de ani, România revine
în Europa,  acolo unde i -a  fost
dintotdeauna locul, dar de unde a
fost alungatã vremelnic, ca urmare
a consecinþelor nefaste ale celui de-
al doilea rãzboi mondial.

Reuºim, iatã, la 15 ani de la
revenirea României la un regim

democratic, sã sãrbãtorim
deschiderea anului de învãþãmânt
sperior într-o universitate privatã,
care are curajul sã se mãsoare cu
orice universitate de stat,  cu
universitãþi vechi de o sutã de ani,
poate ºi mai bine. Avem studenþi care
vin atraºi la Spiru Haret de calitatea
învãþãmântului, de calitatea actului
didactic ºi pentru noi, profesorii, este
o plãcere sã lucrãm cu tineri, cu
studenþi care demonstreazã cã
aceastã þarã are încã  un viitor.

Pe umerii noºtri, ai cadrelor
didactice, apasã o mare
responsabilitate: avem de îndrumat
80.000 de tineri, dar aceastã misiune,
pe cât de grea, este însutit mai
plãcutã. Vã asigur, în numele cadrelor

didactice, cã noi suntem gata sã ne
facem datoria ºi aºteptãm ca ºi voi sã
fiþi alãturi de noi. Cred cã acea relaþie,
între profesor ºi student, pe care o ºtim
de la pãrinþii noºtri, din filme, din
cãrþi, de unde vreþi voi, în care
profesorul este un fel de �câine rãu
care te aºteaptã la examene sã te pice�
trebuie sã înceteze. În momentul de
faþã, profesorii sunt colegii voºtri, sunt
cei care în primii trei ani nu fac decât
sã vã stârneascã pofta pentru a nu vã
limita la licenþã, pentru a urma studii
de masterat, pentru a urma studii
doctorale, pentru a fi oameni care sã
stea cu capul sus oriunde în aceastã
lume.

Vã doresc mult succes în acest an
universitar!
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Deschiderea cursurilor universitare ale
anului 2005-2006 la Facultatea de Sociologie
� Psihologie s-a desfãºurat în Amfiteatrul
facultãþii sub semnul nevoii de comunicare,
al calitãþii ºi al dorinþei de progres.

Imnul universitar �Gaudeamus� ºi
imnul Universitãþii Spiru Haret au marcat
momentul primului contact între studenþi
ºi profesori. În deschidere a fost audiatã
alocuþiunea care a inaugurat oficial

Sub semnul calitãþii ºi al umanismului
la Facultatea de Sociologie � Psihologie

cursurile noului an universitar, cuvântul
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, în care
se subliniazã pe larg coordonatele actuale
ale desfãºurãrii activitãþii universitare
prezente ºi de viitor pentru realizarea unui
învãþãmânt de înaltã calitate, la nivelul
standardelor interne ºi internaþionale.

Alãturi de prof. univ. dr. Ion Rebedeu ºi
de prof. univ. dr. Nicolae Radu, prorectori
ai universitãþii, au fost prezenþi decanul

facultãþii, prof. univ. dr. Mihaela Minulescu,
prodecanii prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu
ºi prof. univ. dr. Grigore Nicola.

Profesorii facultãþii au întâmpinat cu
un cald bun venit ºi urãri de succese
studenþii ºi rudele acestora aflaþi în salã.
Întâmpinãri ºi îndemnuri la comunicare,
dialog ºi participare la viaþa universitarã
pentru �bobocii� care pãºesc începând de
azi în amfiteatrele, laboratoarele ºi
bibliotecile Almei Mater au venit ºi din
partea unor studenþi de anii II ºi IV.

Doamna decan ºi cei care au luat
cuvântul au pus în evidenþã evoluþia
ascendentã a acestei facultãþi, preocupãrile
actuale, intenþiile de viitor. Cadrele
didactice s-au strãduit sã diversifice gama,
modalitãþile de comunicare ºi sã creeze
materiale didactice. În acest nou an apar
cursuri, seminarii moderne, laboratoare
aplicative, precum ºi cercuri formative pe
specialitãþi, în care studenþii vor dobândi
competenþe în plus faþã de planul de
învãþãmânt. Din aceastã toamnã sunt
acreditate de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii 9 masterate.

Profesorii facultãþii au fãcut efortul sã
punã la dispoziþie cursuri ºi materiale
didactice (programe de C.D., caiete de
seminarii etc., note de curs în Biblioteca
virtualã). Totalitatea disciplinelor din

planul de învãþãmânt sunt acoperite de
cursuri tipãrite ºi de sintezele acestora.
Astfel, prelegerea profesorului se poate
centra pe dezbateri ºi problematizare, pe
discutarea unora dintre aspectele mai dificil
de înþeles sau mai complexe, prezentarea
unor studii de caz aduse din realitatea
socialã contemporanã.

Activitatea de cercetare este centratã pe
teme aplicative. Studenþii care lucreazã îºi
pot selecta o temã curentã în organizaþiile
din care fac parte ºi astfel sã studieze,
cerceteze, rezolve probleme reale cu
sprijinul profesorilor facultãþii.

Cuvântul de ordine pentru acest nou an
este CALITATE. Calitate în actul de
predare, calitate în actul de învãþare, calitate
în cercetare.

Calitate înseamnã sã aprofundezi ºi sã-
þi lãrgeºti ºi posibilitãþile de expresie. Se
are în vedere pentru acest an universitar
încurajarea celor care scriu sã participe la
viaþa celor douã reviste studenþeºti, Exist
ºi Exit, încurajarea celor care deseneazã sau
picteazã sau fac graficã pe calculator prin
expoziþii deschise ºi vernisate în incinta
Facultãþii noastre. Pentru cei atraºi de
muzicã, existã un cor studenþesc care a
pregãtit anul trecut un minunat program de
colinde. Se va organiza participarea la
competiþii sportive.

Au fost adresate studenþilor îndemnuri
la activitatea spornicã pentru însuºirea
ºtiinþei, a cunoºtinþelor practice ºi felicitãri.

M. MIHÃILESCU

O datã cu reuniunea care a avut loc în
Aula Magna în prezenþa a peste 600 de cadre
didactice ºi studenþi din toate facultãþile
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti ºi
din þarã au avut loc festivitãþi consacrate
deschiderii noului an de învãþãmânt.

Toþi cei prezenþi la facultãþile din
Bucureºti ºi din Constanþa, Craiova,
Braºov, Câmpulung-Muscel au urmãrit
transmisia Televiziunii România de Mâine
din marele Amfiteatru bucureºtean,
ascultând cu interes cuvântul rostit de
rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, au vizionat ºi
spectacolul de galã.

La facultãþile de Management
Financiar-Contabil, Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale ºi de Finanþe ºi
Bãnci, reuniunea a fost conceputã ºi practic
s-a desfãºurat pe ani de studii ºi pe serii, în
ziua de 3 octombrie, în atmosfera oferitã
de amfiteatrele care au gãzduit aceste
festivitãþi, fiind prefaþate de prezentarea,
pe ecrane uriaºe, imaginea Universitãþii
Spiru Haret � structura, facultãþile,
specializãrile, formele de învãþãmânt. Iar
pentru cei mai proaspeþi studenþi,
�bobocii�, aceastã zi a marcat ºi
semnificaþia primei mari întâlniri cu
profesorii, ºefi de catedre, titulari de
discipline, de fapt, a primei zile de facultate,

Debutul noului an de învãþãmânt
la facultãþile economice

când au luat cunoºtinþã de programele
analitice, cu materiile obligatorii ºi cu cele
opþionale, cu structura activitãþilor didactice
specifice noului an universitar  � prelegeri,
seminarii, ore de laborator, consultaþii,
sesiuni de examene, vacanþe.

Punând accent pe noua formã de
organizare a procesului instructiv-educativ
în trei cicluri � licenþã, masterat ºi doctorat
�, conform principiilor Chartei de la
Bologna, prof. univ. dr. Constantin Mecu,
prorector pentru învãþãmântul economic a
remarcat faptul cã studenþii anului I
reprezintã prima generaþie care învaþã
efectiv dupã aceste norme, facultãþile
beneficiind de o solidã bazã materialã, de
tehnicã de calcul, laboratoare, bibliotecã,
sãli de lecturã, care oferã condiþiile
adecvate pentru realizarea unui învãþãmânt
performant, la nivelul standardelor
europene. În plus, studenþii au posibilitatea
de a opta pentru pregãtirea în cariera
didacticã, dobândind o nouã competenþã
care le dã dreptul sã lucreze în învãþãmânt.

În cadrul reuniunilor consacrate începerii
noului an universitar au fost prezentate
rãspunderile ce revin profesorilor, precum ºi
drepturile ºi obligaþiile studenþilor, rigorile
disciplinei universitare pentru viitorii
specialiºti în management, marketing sau în
finanþe ºi bãnci.

Adela DEAC

 Acum un deceniu ºi jumãtate,
Fundaþia România de Mâine ,
considerând cã este necesar ca, în pas cu
noua dezvoltare a României, tineretul sã
aibã la îndemânã mijloace de instruire
universitarã de cel mai înalt nivel, dãdea
numele strãlucitului savant, cãrturar ºi
om politic, Spiru Haret, unei universitãþi
care a ajuns un reper în învãþãmântul
superior al României.

Un imperativ incontestabil al
timpurilor prezente este nevoia de
instruire  la parametri de vârf. În acest
context este edificatoare pentru România
o comparaþie.

În anul 1989, în întreg învãþãmântul
superior românesc erau cuprinºi circa
153 000 de studenþi. În prezent, numãrul
acestora depãºeºte 600 000. Ei învaþã în
peste o sutã de universitãþi de stat ºi
particulare.

Notabil este faptul cã în anul
universitar recent încheiat, Universitatea
Spiru Haret a avut peste 57 000 de
studenþi, adicã echivalentul populaþiei
unui mic oraº. Altfel spus, unul din zece
studenþi ai României  îºi desãvârºeºte
cunoºtinþele superioare la Universitatea
Spiru Haret. Cãtre ei se îndreaptã zilnic
cursurile, informaþiile, datele ºi noþiunile
transmise de peste 1400 de cadre
didactice. Majoritatea au norma de bazã
la Spiru Haret, rãspunzând astfel
dezideratului de a avea un corp
profesoral propriu ºi stabil. 85%  dintre
cei care predau la Universitatea Spiru
Haret au titlul de doctor  ºi doctorand.
Cei tineri ( sub 40 de ani ) sunt peste
douã treimi.

Universitatea Spiru Haret cuprinde în
prezent  25 de facultãþi, asigurând
pregãtire superioarã în 35 de domenii de
licenþã. În Bucureºti ºi în alte 6 mari
centre universitare din România,
studenþii se pot pregãti în 42 de
specializãri. Acestea au fost cuprinse în
Hotãrârea de Guvern numãrul 766,
publicatã în Monitorul Oficial, marþi, 23
august 2005, hotãrâre privind structurile
instituþiilor de învãþãmânt superior
acreditate sau autorizate sã funcþioneze
provizoriu ºi a specializãrilor din
domeniile studiilor universitare de
licenþã. Trebuie menþionat cã, în urmã cu
trei ani, Parlamentul României, în urma
îndeplinirii integrale a criteriilor ºi
standardelor prevãzute de legislaþia în
vigoare, a aprobat Legea privind
înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret.

Un deosebit avânt a luat în ultimii ani
învãþãmântul la distanþã. Fiinþeazã în
fiecare judeþ al României un centru ID
prevãzut cu: telefon, fax, computere
conectate la Internet ºi televizoare pentru
recepþionarea programelor de învãþãmânt
realizate de Universitate prin intermediul
postului de televiziune propriu, România
de Mâine. tvRM, post naþional,
universitar ºi cultural emite 24 de ore din

O universitate pentru secolul XXI
Universitatea Spiru Haret, anul 15

24, 7 zile din 7, prin satelit în întregul
spaþiu al Europei ºi al Orientului
Mijlociu. Existã în prezent  în România
43 de centre de învãþãmânt la distanþã,
cãrora li se adaugã ºi cele de la Chiºinãu,
New York ºi Madrid.

Învãþãmântul la distanþã, supranumit
�învãþãmântul la domiciliu� este
considerat pretutindeni în lume
�învãþãmântul viitorului�. De remarcat
în acest context cã, în anul universitar
recent încheiat (2004-2005), au absolvit
aceastã formã de învãþãmânt la
Universitatea Spiru Haret, numai în anul
I, peste 23 000 de studenþi, adicã peste

40% din numãrul studenþilor
Universitãþii Spiru Haret.

�Prezentul ºi trecutul sunt chezãºia
viitorului� afirma, cu peste un secol în
urmã, Mihail Kogãlniceanu,
personalitate care a marcat puternic viaþa
politicã ºi culturalã a României.

Este suficient sã menþionãm cã, în
ultimii zece ani, au fost distinºi cu
diploma de licenþiat al Universitãþii Spiru
Haret, circa  35 de mii de absolvenþi.

Extrãgându-ºi seva inspiraþiei din
exemplele trecutului, Universitatea Spiru
Haret ºi-a consolidat o puternicã bazã
materialã ºi o solidã reputaþie în viaþa
universitarã din România.

În 14 ani s-au investit în dezvoltare
peste100 de milioane de dolari, iar de la
începutul mileniului al III-lea, aproape
jumãtate din veniturile Universitãþii au
fost reinvestiþie. Au fost cumpãrate ºi
modernizate imobile ºi spaþii, între care
un monument de arhitecturã de o
deosebitã valoare situat în Bucureºti,
fostul Palat al Creditului Funciar Urban.
Consolidat ºi restaurat, a devenit Palatul
Învãþãmântului  ªtiinþei ºi Culturii, de
peste zece mii de metrii pãtraþi, în care
îºi desfãºoarã activitatea 6 facultãþi, 2
institute de cercetare, Academia de
culturã naþionalã �Dimitrie Gusti�,
Conducerea Fundaþiei România de
Mâine ºi Rectoratul Universitãþii Spiru
Haret.

Un alt reper semnificativ pentru
efortul investiþional, întreprins de
conducerea Universitãþii Spiru Haret,
priveºte calitatea cursurilor tipãrite.
Doar în  ultimii 4 ani, la editura ºi

tipografia Fundaþiei au apãrut 900 de
titluri în 2.000.000 de exemplare,
valoarea producþiei editoriale depãºind
4,2 milioane de dolari. Diversitatea
formelor ºi modalitãþilor de instruire
este ilustratã ºi de implementarea noilor
tehnologii. În dotarea facultãþilor din
Bucureºti ºi din þarã existã peste  1200
de computere introduse în procesul de
învãþãmânt, din care 550, de ultimã
generaþie în valoare de peste 1.750.000
de dolari. Zilnic, 8 ore din cele 24 de
emisie ale tvRM, sunt acoperite de
cursuri ºi consultaþii universitare.
Deviza �Prin televiziune, facultatea la
tine acasã!� a devenit realitate. Singura
televiziune de acest profil din România
cu program permanent, transmis prin

satelitul AMOS, beneficiazã de recepþia
programelor sale atât în Europa, cât ºi
în Orientul Mijlociu. Investiþiile în
tehnologii media de ultimã orã se ridicã,
la tvRM, la peste 16 milioane de dolari.
Învãþãmântul universitar, în pas cu
vremea sa, este dinamic ºi beneficiazã
de sprijinul computerului, al
Internetului, al televiziunii ºi al revistei
sãptãmânale Opinia naþionalã. Este o
formã de învãþãmânt scumpã pentru
Universitate, dar avantajoasã pentru cei
cu resurse materiale modeste, pentru cei
ocupaþi în diferite sectoare de activitate
(unde sunt condiþionaþi de prezenþa la
serviciu), cât ºi pentru comunitãþile
izolate sau dezavantajate. Conducerea
Fundaþiei România de Mâine ºi Senatul
Universitãþii au hotãrât sã îºi asume în
continuare un astfel de program de
investiþii, considerând cã el este cel mai
adaptabil nevoilor studenþilor ºi cel mai
adecvat pentru generaþia universitarã a
lumii de mâine. Toate investiþiile fãcute
de Universitatea Spiru Haret  în
tehnologie modernã , doar în ultimii doi
ani, cifreazã efortul financiar la peste 6
milioane de dolari. Pe lângã aceasta,
Universitatea Spiru Haret a introdus
importante facilitãþi menite sã vinã în
sprijinul studenþilor sãi, cum sunt:

� taxe de ºcolarizare moderate, care
pot fi plãtite ºi în rate ºi  care sunt pãstrate
la acelaºi nivel de mai mulþi ani
consecutiv;

� lipsa taxelor de înscriere pentru
admitere, în cazul fiilor  de þãrani, cadre
didactice, pensionari ºi ºomeri, aflaþi în
întreþinere;

� vânzarea cu o reducere de 30% faþã
de preþul de librãrie al cursurilor realizate
de editura ºi tipografia proprii;

� subvenþionarea cu 30% a costului
mesei în cantinele Universitãþii;

� cazare contra cost în cãminele
Universitãþii;

� burse de merit în valoare totalã de
peste 100.000 de dolari pentru studenþii
buni ºi foarte buni, cu medii între 9 ºi 10;

Între dotãrile de excepþie, se cuvin
menþionate :

- un modern complex sportiv propriu,
dispunând de un stadion cu 10 mii de
locuri, terenuri de tenis, fotbal, baschet,
handbal, volei, complex în care îºi
desfãºoarã programul de învãþãmânt
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret;

- o clinicã modernã pentru animale
domestice ºi de companie, aferentã
Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
deschisã la dispoziþia cetãþenilor, într-
unul din cartierele populate ale Capitalei
României.

Prestigiul crescând al Universitãþii
Spiru Haret a fãcut ca, în toþi aceºti ani
de la înfiinþare, reputaþi universitari de pe
toate continentele, precum ºi din
România sã susþinã, în calitate de
�visiting professors� ºi profesori asociaþi,
cursuri ºi prelegeri în aulele din Bucureºti
ºi din þarã, precum ºi pe postul de
televiziune România de Mâine.

Universitatea Spiru Haret a avut
oaspeþi din Australia, Canada, Franþa,
Marea Britanie, Germania, Japonia,
Statele Unite ale Americii, Rusia,
Republica Popularã Chinezã, Grecia,
Israel ºi enumerarea ar putea continua.

Universitatea Spiru Haret
organizeazã studii de masterat, cu
durata de trei semestre, la douãsprezece
dintre facultãþi. Participanþilor li se
asigurã aprofundarea studiilor de
licenþã sau într-un domeniu apropiat,
dezvoltarea capacitãþilor de cercetare
ºtiinþificã, masteratul constituind o bazã
pregãtitoare obligatorie pentru studiile
doctorale. Oferta este deosebit de
bogatã ºi variatã cuprinzând 49 de
programe.  Diplomele de master atestã
dobândirea cunoºtinþelor ºi
competenþelor generale ºi de
specialitate, precum ºi a abilitãþilor
cognitive specifice.

 Universitatea Spiru Haret  ºi-a fãcut
remarcatã prezenþa participând  cu
comunicãri ºi standuri  proprii la forumuri
ºtiinþifice ºi de educaþie de anvergurã din
þarã ºi din strãinãtate:

- Forumul Dezvoltãrii Durabile -
�România 2025�-Bucureºti 2003;

- Târgul Internaþional al Educaþiei �
Lisabona, 2003;

- Târgul de Educaþie din Orientul
Mijlociu � Academia Lebanon, 2004;

- Expoziþia Internaþionalã de Educaþie
- Beijing, 2005.

În metropola asiaticã, delegaþia
Universitãþii Spiru Haret, condusã de
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul

universitãþii, a avut bucuria sã constate
cã universitatea noastrã s-a prezentat cu
rezultate remarcabile, comparabile cu
cele obþinute pe plan european ºi
mondial. Spiru Haret a fost singura
Universitate din România, prezentã la
cea de-a doua ediþie a expoziþiei
internaþionale de educaþie ºi una dintre
puþinele universitãþi europene. Prezenþa
româneascã a fost bine apreciatã atât  de
organizatorii ºi demnitarii chinezi din
domeniul educaþiei, cât ºi de numeroºii
vizitatori ai standului, care au cerut
informaþii ºi materiale de prezentare
(pliante cd-uri, postere ) privitoare la
condiþiile de învãþãmânt de la
universitatea noastrã. Totodatã, rectorul
Universitãþii Spiru Haret a avut o bogatã
agendã de întâlniri bilaterale cu delegaþii
similare, reprezentând universitãþi atât
din þara gazdã, cât ºi din þãrile
participante.

Între reperele de marcã ale
recunoaºterii internaþionale se înscrie
ºi invitaþia adresatã rectorului
Universitãþii Spiru Haret de a participa
la Universitatea din Bologna, Italia , în
zilele de 15 - 16 septembrie 2005, la
lucrãrile �Conferinþei anuale dedicate
autonomiei universitare ºi armonizãrii
învãþãmântului cu cercetarea în cadrul
universitãþii.� Cu acest prilej , prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea a participat,
în Aula Magna �Santa Lucia�  a
Universitãþii din Bologna,  la
ceremonia semnãrii documentului
intitulat Magna Charta Universitatum,
alãturi de rectorii a douãzeci ºi cinci
de universitãþi din Europa , Asia,
America ºi Africa, invitaþi la acest
eveniment academic internaþional,
Universitatea Spiru Haret fiind singura
universitate particularã din România al
cãrei rector ºi-a depus semnãtura pe
acest prestigios document.

Împãrtãºind fãrã rezerve
principiile, valorile ºi drepturile
universitare fundamentale, formulate
în Magna Charta Universitatum ,
adoptatã în urmã cu 17 ani,
Universitatea Spiru Haret le-a înscris
în propria sa Cartã, încã din anul 1999.
Invitaþia primitã de la Observatorul
Magnei Charta Universitatum de a
participa la ceremonia de semnare din
acest an reprezintã o recunoaºtere a
respectãrii ºi promovãrii acestor
principii în activitatea de pânã acum a
Universitãþii  Spiru Haret  ºi un
angajament ferm pentru activitatea
academicã ºi de cercetare din viitor.

Mãrturia prestigiului de care se
bucurã Universitatea Spiru Haret este ºi
includerea ei între laureaþii cu titlul de
Doctor Honoris Causa a unor
personalitãþi.

Acum, la început de nou an, am
prezentat  câteva repere ale imaginii
Universitãþii Spiru Haret,  o universitate
tânãrã, modernã, cu dotãri multiple ºi o
recunoaºtere internaþionalã în continuã
ascensiune, care îºi defineºte drumul de
�universitate a secolului XXI�.

Comentariul filmului
prezentat la festivitatea
de deschidere a anului
universitar 2005-2006

Corneliu TOADER

Primul pas,
cu dreptul,

la Facultatea
de Limba ºi

Literatura Românã
Luni, 3 octombrie 2005 rãmâne în

memoria studenþilor ºi profesorilor de la
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
ca o zi cu o semnificaþie deosebitã. Mai
întâi, pentru cã ea marcheazã deschiderea
noului an de învãþãmânt superior 2005-
2006 ºi, apoi, pentru cã, în aceastã zi, cele
douã categorii de participanþi la festivitatea
de inaugurare ºi-au inversat rolurile:
studenþii au fost cei care i-au interogat pe
profesori, iar aceºtia s-au strãduit sã
rãspundã la cel mai înalt nivel de
competenþã. Erau în joc nu doar niºte
calificative, ci mai mult decât atât: debutul
unui climat de încredere ºi de conlucrare
pe parcursul unui întreg an universitar.
Aºadar, începutul unui dialog de duratã, cu
un interes ºi o implicare mereu sporite de
ambele pãrþi.

Memorabilul eveniment s-a petrecut
într-o salã de curs din modernul Palat al
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, unde-
ºi desfãºoarã activitatea Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã. Aici, studenþii
ºi profesorii reuniþi în adunarea festivã au
ascultat, prin intermediul tvRM, cuvântarea
de deschidere a noului an de învãþãmânt
superior, rostitã de prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru
Haret. Îndeosebi studenþii din anul I au luat
astfel cunoºtinþã de prestigiul intern ºi
internaþional al instituþiei academice din
care acum fac parte; de proiectele ei
remarcabile, având ca bazã o amplã ºi
continuã investiþie de idei, de creaþie, dar ºi
de impresionante resurse financiare; de
stilul modern al pregãtirii universitare cu
ajutorul numeroaselor computere de ultimã
generaþie ºi al unor biblioteci de înaltã
þinutã; de posibilitatea obþinerii burselor de
merit pe baza notelor de la 9 în sus; de
specializãrile masteratului care-i aºteaptã
dupã obþinerea licenþei. De toate condiþiile
superioare de studiu de care   pot beneficia
la Universitatea Spiru Haret � cum? Printr-
o pregãtire temeinicã, substanþialã, de
calitate, desfãºuratã, cu pasiune, zi de zi.

De aici a început demersul interogativ
al studenþilor adresat profesorilor: Ce
înseamnã astãzi o pregãtire temeinicã, de
calitate, în domeniul filologiei? Cum sã-ºi
împartã ziua între frecventarea cursurilor,
prezenþa în bibliotecã ºi nelipsitele discuþii,
contradictorii sau de ataºament faþã de o
idee, cu colegii? Ce statut ºi ce sferã de
cuprindere are bibliografia unei discipline
de studiu? Cum ºi începând de când pot
participa cu comunicãri la sesiunile
ºtiinþifice universitare? Cum ar trebui
acþionat pentru cã tema unui referat
seminarial, printr-o investigaþie
concentricã, sã fie amplificatã, adâncitã la
nivelul unei comunicãri ºtiinþifice de
anvergurã ºi apoi, eventual, în subiectul
unei reuºite lucrãri de licenþã?

Profesorii astfel interogaþi au adus în
discuþie � ne mãrturisea prof. univ. dr. Ion
Toma, decanul facultãþii � bogata lor
experienþã pedagogicã ºi de cercetare
ºtiinþificã, au apelat la cazuri-etalon valoric
sau la cazuri de insucces, din partea unor
studenþi, de pe urma pierderii, pe parcursul
unui an, a ritmului de lucru sau a nesocotirii
exigenþei universitare; le-au fãcut
recomandãri sau i-au atenþionat, pãrinteºte,
asupra unor pericole, le-au promis întregul
lor sprijin. Fireºte, cu grija cuvenitã de a-i
încuraja pe studenþi, de a le stimula
încrederea în ei înºiºi ºi, cu deosebire, în
destinul lor ales, de apãrãtori, cultivatori ºi
creatori ai nepreþuitelor valori proprii limbii
ºi literaturii române.

De unde ºi concluzia comunã cã, aici,
noul an universitar a pãºit cu dreptul.

  Mihai IORDÃNESCU
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Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Directorul Departamentului pentru

Pregãtirea Personalului Didactic

Ca instituþie de învãþãmânt superior
modernã, Universitatea Spiru Haret a
înscris în misiunea ºi obiectivele sale
specifice realizarea funcþiilor tradiþionale,
clasice, academice de creare a unor medii
de învãþare sãnãtoase prin intermediul
cãrora sã asigure diseminarea valorilor
ºtiinþei, tehnologiei ºi culturii în rândul
noilor generaþii de studenþi, participarea la
descoperirea, asimilarea ºi utilizarea noilor
cunoºtinþe prin cercetare, prin modalitãþi
noi ºi pe cãi inovative cât mai eficiente în
vederea soluþionãrii problemelor ºi
depãºirii provocãrilor din ce în ce mai mari
ale societãþii contemporane.

Pe de altã parte, în acest context, ea ºi-a
propus sã ofere studenþilor sãi posibilitãþi
de valorificare a abilitãþilor de care dispun,
nu numai ca specialiºti în domenii
delimitate, atât sub raport ºtiinþific,
profesional ºi ocupaþional, ci ºi ca membrii
angajaþi ºi activi ai societãþii ºi
colectivitãþilor sociale ºi umane din care
fac parte ºi, în mod expres, ca specialiºti
în formarea ºi dezvoltarea generaþiilor
viitoare, capabili sã înveþe pe alþii, sã
cultive respectul faþã de ceilalþi,
responsabilitatea individualã ºi civicã,
autostima ºi autoîncrederea, dezvoltarea
conºtiinþei tuturor membrilor societãþii.

În acest scop, încã de la înfiinþarea sa,
Universitatea a pregãtit ºi, ulterior, ºi-a
creat în cadrul structurii ºi activitãþii sale
academice generale, iniþial colegii,
facultãþi ºi, dupã apariþia Legii
Învãþãmântului 84/1995, un Departament
pentru formarea concomitentã, atât a

Ce trebuie sã ºtim
despre pregãtirea
carierei didactice

specialiºtilor cu studii superioare, pentru
necesitãþile dezvoltãrii economico-
sociale, politice ºi cultural-spirituale a
societãþii noastre, cât ºi, în mod expres,
pentru necesitãþile specifice ale sistemului
naþional de educaþie ºi învãþãmânt. În acest
context, ea conferã studenþilor ºi
absolvenþilor sãi, atât licenþe în domeniile
specifice profilului de specialitate al
facultãþilor Universitãþii, cât ºi certificate
de pregãtire pentru cariera didacticã.

Departamentul este constituit potrivit
legislaþiei învãþãmântului în vigoare
(Legea 84/1995 (republicatã), Legea 88/
1993, Legea 288/2004, Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului 72/12 iulie 2005
pentru modificarea ºi completarea Legii
288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, O.M.Ed.C. 4343/17 iunie
2005 privind aprobarea programului de
studii în vederea obþinerii certificatului de
absolvire a Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic) ca o
unitate abilitatã sã asigure pregãtirea
psihopedagogicã ºi metodicã a studenþilor
ºi absolvenþilor de învãþãmânt superior
care opteazã pentru cariera didacticã.

O instituþie specializatã în
profesionalizarea viitorilor profesori
pentru învãþãmântul preuniversitar,
departamentul constituie o entitate
academicã ºi profesionalã distinctã,
subordonatã Senatului ºi Rectoratului
Universitãþii, formatã din cadre didactice
de specialitate în domeniile de bazã ale
curriculum-ului stabilit prin legislaþia
învãþãmântului: pedagogie, psihologia

educaþiei, metodica predãrii disciplinelor
de specialitate, practica pedagogicã ºi
discipline opþionale (sociologia educaþiei,
management educaþional, instruire asistatã
de calculator º.a.).

Potrivit statutului sãu, Departamentul
are ca misiune:

a) formarea iniþialã socio-psiho-
pedagogicã, metodicã ºi practicã a
studenþilor care doresc sã urmeze o carierã
didacticã, indiferent de domeniul de
specialitate sau forma de învãþãmânt
aleasã;

b) activitãþi de pregãtire
psihopedagogicã ºi metodicã pentru
cariera didacticã, în regim de învãþãmânt
postuniversitar pentru absolvenþii
instituþiilor de învãþãmânt superior, cu
diplomã de studii universitare, care opteazã
pentru profesiunea de cadru didactic;

c) participarea, în calitate de
�furnizor� de formare profesionalã

continuã, la programe de perfecþionare
periodicã a personalului didactic din
învãþãmântul preuniversitar, inclusiv la
organizarea ºi desfãºurarea examenelor de
definitivat, gradul II, gradul I, conform
metodologiei M.E.C.;

d) realizarea, pe bazã de convenþii
ºi contracte de prestãri de serviciu, de
activitãþi de consultanþã ºi asistenþã pentru
beneficiarii din diferite sectoare
economico-sociale interesaþi în domeniul
formãrii, dezvoltãrii ºi valorificãrii
resurselor umane, potrivit exigenþelor
impuse de misiunile ºi obiectivele
specifice de activitate.

În concordanþã cu misiunea ºi
obiectivele ce i-au fost conferite,
Departamentul organizeazã mai multe

programe concomitente � unul universitar,
al doilea, postuniversitar � de pregãtire
iniþialã pentru profesiunea didacticã ºi al
treilea, de formare profesionalã continuã a
personalului didactic de predare ºi de
conducere din învãþãmântul preuniversitar.

Aceste programe sunt deschise, atât
studenþilor din toate facultãþile
Universitãþii, cât ºi absolvenþilor proprii sau
ai altor instituþii de învãþãmânt superior, cu
diplomã de studii universitare care opteazã
pentru profesiunea de cadru didactic.

În acest context, la Universitatea Spiru
Haret, pregãtirea iniþialã pentru cariera
didacticã se poate obþine pe douã cãi: pe
parcursul studiilor universitare,
concomitent cu pregãtirea de specialitate
sau dupã obþinerea licenþei de
specialitate.

Prima modalitate de pregãtire implicã
înscrierea studenþilor, de la începutul
studiilor universitare ºi participarea la

Programul de pregãtire psihopedagogicã ºi
metodicã, ce se desfãºoarã pe parcursul
tuturor anilor de studiu ºi se finalizeazã o
datã cu încheierea studiilor universitare.

Cea de a doua se realizeazã prin
sistemul activitãþilor didactice comasate,
organizate de Departament, în regim de
învãþãmânt postuniversitar, pentru
absolvenþii care, din motive diferite, nu au
optat sau nu au putut sã urmeze programul
de pregãtire pentru profesiunea didacticã
în perioada studiilor universitare.

Pentru absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt superior încadraþi în
învãþãmânt, Departamentul oferã, potrivit
prevederilor legale în vigoare, programe de
formare profesionalã continuã
(perfecþionare) � de scurtã duratã, de duratã

medie ºi duratã lungã, care asigurã
dezvoltarea ºi formarea profesionalã a
personalului didactic angajat în sistemul
naþional preuniversitar de învãþãmânt.

Potrivit metodologiei M.E.C., aceste
programe se organizeazã modular,
cuprinzând module obligatorii, atât pentru
personalul didactic de predare, cât ºi
pentru personalul de conducere al
unitãþilor de învãþãmânt, de îndrumare ºi
control din învãþãmântul preuniversitar,
între care proiectarea, organizarea ºi
evaluarea activitãþilor didactice,
management educaþional, management ºi
comunicare, comunicare ºi curriculum ºi
tehnici informaþionale computerizate.

Dincolo de semnificaþia ºtiinþificã ºi
didacticã a programelor de pregãtire
pentru profesiunea didacticã, acestea au
o importanþã practicã decisivã, în sensul
cã numai absolvenþii care au urmat ºi au
absolvit aceste programe, pe baza cãrora
obþin calitatea de �profesor� au dreptul de
a ocupa posturi didactice ºi a profesa în
învãþãmânt.

Anul universitar 2005-2006,  plaseazã
activitatea Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic sub
emblemele dezvoltãrii ºi înnoirii.
Dezvoltare, în sensul extinderii ariei de
cuprindere a acesteia, cât ºi, mai ales, cel
al înnoirilor, antrenate de implementarea
din noul an de învãþãmânt 2005/2006 a
noii structuri a ciclurilor de studii din
învãþãmântul superior, în acord cu
procesul de la Bologna, de creare a unui
spaþiu european coerent al învãþãmântului
superior.

În acest context, întreaga activitate a
Departamentului este orientatã spre
asigurarea pregãtirii pentru cariera
didacticã a studenþilor ºi absolvenþilor, în
concordanþã cu preocupãrile de
îmbunãtãþire a calitãþii generale a
învãþãmântului superior românesc ºi cu
standardele naþionale ºi europene
specifice acestei componente organice a
studiilor universitare ºi postuniversitare.
Ea este subordonatã realizãrii la nivele
superioare a exigenþelor derivate din
necesitatea flexibilizãrii ºi diversificãrii
formãrii iniþiale ºi continue a personalului

didactic, în consens cu nevoile
învãþãmântului preuniversitar românesc,
actuale ºi de perspectivã, ºi cu politicile
naþionale ºi europene de dezvoltare a
învãþãmântului preuniversitar.

Concret, începând din acest an
universitar, Departamentul a luat mãsurile
necesare pentru organizarea studiilor
psihopedagogice, potrivit prevederilor a
douã planuri de învãþãmânt:

� unul pentru studenþii din anul I de
studii universitare, în concordanþã cu
prevederile planului de învãþãmânt al
Departamentului, aprobat prin Ordinul
M.Ed.C. 4343/2005 structurat pe douã
module: modulul I (30 credite), care se
efectueazã pe parcursul semestrelor
ciclului universitar de licenþã, respectiv
anii I, III/IV;

� celãlalt pentru studenþii din anii II,
III, IV/V � de tranziþie � în lichidare,
aprobat prin Ordinul M.Ed.C nr. 3345/25
februarie 1999.

În acelaºi timp, Departamentul
pregãteºte propuneri pentru realizarea unei
misiuni noi, introduse prin Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului 78/12 iulie 2005,
aceea de organizare a studiilor universitare
de masterat didactic, pe baza cãruia
absolvenþii obþin �diploma de masterat
didactic�, care le conferã dreptul de a
exercita profesia didacticã în domeniul
modulului lor de specializare, precum ºi
toate celelalte drepturi legale.

De asemenea, în noul an universitar
Departamentul este preocupat de
asigurarea celor mai bune condiþii � de
conþinut, organizaþionale ºi materiale �,
pentru continuarea programelor de studii
postuniversitare, de pregãtire iniþialã
pentru cariera didacticã ºi de formare ºi
perfecþionare în domeniul managementului
educaþiei ºi învãþãmântului.

Chiar ºi aceastã succintã trecere în
revistã a activitãþii pe care Departamentul
o va desfãºura în noul an universitar este
semnificativã pentru ordinea de mãrime a
eforturilor ºi pentru competenþele de care
trebuie sã facã dovadã membrii acestuia
pentru a finaliza în mod corespunzãtor
fiecare acþiune în parte ºi ansamblul
obiectivelor stabilite în noul an universitar.

Pe parcursul studiilor universitare
sau

dupã obþinerea licenþei de specialitate

Învãþãmântul la distanþã în noul an universitar

Un nou standard de dezvoltare

Noul an universitar marcheazã un
adevãrat început în procesul de instruire
superioarã la Universitatea Spiru Haret.

Viziunea modernã, aliniatã la cerinþele
cele mai înalte de performanþã a fost
instituitã pentru aplicare în viaþa academicã
încã din primãvara anului 2005, când
Senatul Universitãþii, conducerile
facultãþilor, consiliile profesorale au decis
cã rãmânerea exclusivã la mecanismele
tradiþionale de studiu nu este productivã
în totalitate.

De aceea, cuvântul de ordine
adjudecat de prestigiosul corp profesoral
al Universitãþii a fost �deschidere�,
respectiv angajament în realitãþile
metodice ºi de conþinut ale lumii
contemporane, bazat pe tehnologiile
informaþionale ºi pe creºterea participãrii
studenþilor la procesul propriu de instruire
prin învãþarea formativã.

Justeþea ºi temeinicia unei astfel de
viziuni s-au dovedit a fi de bun augur,
confirmate prin indicatorul cel mai sensibil
al funcþionãrii instituþionale, academice a
Universitãþii Spiru Haret: este vorba de
mãrimea ºi intensitatea atractivitãþii
candidaþilor la admitere.

Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC
Directorul Departamentului

pentru Invãþãmânt la Distanþã

Învãþãmântul la distanþã s-a dovedit a fi
atracþia numãrul unu în rândul candidaþilor.
Cifra de peste 20.000 de studenþi admiºi
spune mult despre prestigiu, calitate,
competenþã ºi profesionalism existente în
cadrul Universitãþii. Nicicând în istoria
învãþãmântului românesc nu s-a petrecut
un astfel de fapt pozitiv, precum acela de

polarizare pozitivã naþionalã în jurul unei
mari instituþii academice asemenea
Universitãþii Spiru Haret, capabilã sã
îndeplineascã aspiraþiile celor ce doresc sã
înveþe, sã se pregãteascã temeinic pentru
România viitorului, România de mâine.

Resursele de studiu asigurate,
infrastructura informaticã excepþionalã,
precum ºi angajamentul tutorial academic
de mare profesionalism ºi rãspundere a
corpului profesional marcheazã condiþiile
de start ale noului an universitar.

Începând cu acest an universitar, potrivit
Hotãrârii Senatului Universitãþii Spiru

Haret este introdusã examinarea-evaluarea
computerizatã. În cele 45 de Centre
teritoriale I.D., inclusiv la Chiºinãu, Madrid
ºi New York, noile formule ultramoderne
de conlucrare academicã în plan profesional
cu studenþii I.D. prind viaþã.

Regulamentul de organizare a activitãþii
profesionale a studenþilor a fost completat sau
adaptat la noile cerinþe moderne de învãþare.

Flexibilitatea, obiectivitate a ºi
eficacitatea învãþãrii sunt acum instituite în
fluxul  instruirii, având în vedere cã
modelele de resurse educative din
Biblioteca virtualã sunt îmbogãþite, în
format I.D.

Prin Învãþãmântul la Distanþã,
Universitatea Spiru Haret aduce în
învãþãmântul superior românesc un nou
standard de dezvoltare prin tehnologii
educaþionale dintre cele mai performante.

În cursul lunii octombrie a.c., la sediul
Centrelor I.D. se vor desfãºura întâlniri
didactice de lucru cu studenþii I.D. Este în
practica Universitãþii Spiru Haret sã asigure
interactivitatea crescutã cu studenþii sãi
aflaþi la distanþã.

De-acum, rãmâne ca performanþa unicã,
excepþionalã a procesului de admitere sã
fie extinsã continuu în procesul de învãþare.

Neîndoielnic, este vremea realizãrilor,
a raportãrii la realitãþile lumii
contemporane prin educaþia superioarã.

Universitatea Spiru Haret,  contribuie
astfel practic ºi activ la atingerea noilor
orizonturi de eficienþã ºi împliniri.

Departamentul pentru Învãþãmântul la Distanþã al Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13; Tel./fax 312.11.50; E-mail:ushid@spiruharet.ro

La forma de învãþãmânt la distanþã
a facultãþilor Universitãþii Spiru Haret,

deschiderea noului an universitar
va avea loc în zilele de 15 ºi 16 octombrie 2005,

la Centrele I.D. din þarã ºi din strãinãtate.
La Centrul I.D. din Bucureºti

deschiderea noului an universitar se va face
în zilele de 22 ºi 23 octombrie 2005.În acest edificiu funcþioneazã Televiziunea România de Mâine

în programul cãreia sunt prevãzute emisiuni speciale
destinate studenþilor de la I.D. (cursuri, consultaþii º.a.)

susþinute de profesorii Universitãþii

ªoseaua Berceni nr. 24
Telefoane: 334 44 19; 334 62 05; 334 47 23;  334 47 99.
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Începutul unui nou an universitar
coincide în mod fericit cu intrarea în aceastã
toamnã în cel de al 15-lea an de la înfiinþarea
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine,
fiind un prilej de evaluare a activitãþii
desfãºurate pânã acum.

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
a fost prima instituþie de învãþãmânt superior
particular formatoare de specialiºti în limbi
ºi literaturi strãine, înfiinþatã dupã 1989 în
România. Ea a apãrut în cadrul Universitãþii
Spiru Haret în anul universitar 1990-1991,
fiind iniþiatã ºi fondatã de cãtre rectorul
Universitãþii împreunã cu un grup de filologi
de prim rang din România, precum Angela
Ion, specialistã în literaturã francezã, ºi
Teodora Cristea, lingvistã de marcã în plan
naþional ºi internaþional.

Facultatea a fost autorizatã în anul 1995
prin H.G. nr. 568/1995 pentru specializãrile:
Limba ºi literatura strãinã �A� (engleza
sau franceza) ºi Limba ºi literatura strãinã
�B� (limbi germanice: engleza ºi germana;
limbi romanice: latina, italiana ºi spaniola;
limbi slave: rusa; limbi orientale: araba ºi
japoneza). ªcolarizarea pentru diverse
combinaþii de limbi s-a fãcut anual, cu
excepþia arabei ºi japonezei, care au fost
ºcolarizate alternativ, la 2 ani.

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine a
fost acreditatã prin H.G. nr. 111 din 31.03.2000
pentru specializarea Limba ºi literatura
strãinã � A (englezã, francezã) � Limba ºi
literatura strãinã � B (englezã, francezã,
germanã, spaniolã, italianã, latinã, rusã). Ea se
plaseazã în prezent printre cele mai puternice,
dinamice ºi competitive componente ale
Universitãþii Spiru Haret. Prin profilul sãu
filologic bine conturat, facultatea noastrã a fost
prima instituþie universitarã particularã din
România care a oferit dubla specializare în
domeniul limbilor strãine. Facultatea include

Facultatea
de Limbi ºi Literaturi Strãine

ºi un departament de limbaje specializate, care
asigurã predarea limbilor srãine studenþilor de
la celelalte facultãþi din cadrul Universitãþii cu
profil nefilologic.

Pe parcursul celor aproape 15 ani de la
înfiinþare, facultatea a fãcut progrese rapide
în ceea ce priveºte calitatea predãrii. Planurile
de învãþãmânt au fost racordate la cerinþele
pieþei muncii prin atenþia acordatã unei game
diversificate de subspecializãri. Noul plan de
învãþãmânt în sistem de trei ani de studiu
izbuteºte sã concentreze intr-o formulã
echilibratã cursurile de limbã contemporanã
ºi de literaturã, acordând o atenþie sporitã
studiului concret al limbilor strãine în cadrul
cursului practic. Viziunea noastrã este mai
pragmaticã, în sensul echilibrãrii raportului
dintre teoretic ºi aplicativ, în favoarea
practicãrii deprinderilor limbii scrise ºi
vorbite, ca o condiþie esenþialã a atingerii unui
nivel ridicat de profesionalism. Acest
deziderat se realizeazã în cadrul orelor de curs
practic la cele douã limbi alese de student.
Planul de invaþãmânt este generos la acest
capitol, orele de curs practic formând coloana
vertebralã a intregii pregãtiri, care se extinde
pãnã in ultimul semestru al anului al III-lea.
Planul de învãþãmânt prevede pentru studenþii
din anii terminali (II ºi III) ºi câte douã pachete
de cursuri opþionale, pe domenii ca limbajele
de specialitate, teoria ºi practica traducerii,
precum ºi retorica ºi stilistica limbii strãine
studiate.

In facultate se predau discipline de
pregãtire generalã, discipline de specialitate
de naturã sã asigure competenþa absolvenþilor
în vederea exercitãrii profesiei de cadru
didactic (profesor) ºi de traducãtor-interpret.

Pregãtirea didacticã este asiguratã prin
frecventarea modulului facultativ, a cãrui
absolvire se încheie cu obþinerea Certificatului

de profesor, fãrã de care absolvenþii nu au
dreptul de a ocupa posturi ºi de a profesa în
învãþãmântul preuniversitar ºi universitar.

În paralel cu pregãtirea didacticã se
realizeazã ºi iniþierea  în cercetare ºtiinþificã,
îndeosebi prin disciplinele opþionale din anii
terminali. Activitãþile de la aceste cursuri pun
accent pe metodologia cercetãrii în domeniile
respective ºi pe aspectele aplicative.

  Corpul profesoral al Facultãþii este
alcãtuit din 105 cadre didactice, majoritatea
fiind titularizate cu normã de bazã la
Universitatea Spiru Haret. O treime din
cadrele proprii sunt profesori ºi conferenþiari
cunoscuþi în þarã ºi în strãinãtate pentru
valoroasele lor contribuþii la dezvoltarea
domeniilor filologice în care sunt
specializaþi. Ei au elaborat ºi publicat
valoroase tratate ºi cursuri universitare,
monografii, articole ºi studii de specialitate,
participând activ la o serie de manifestãri
ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate.

În cadrul facultãþii noastre se desfãºoarã
o intensã  activitate ºtiinþificã. Sesiunile
ºtiinþifice ale cadrelor didactice se desfãºoarã
anual, bucurându-se de participarea unor
cadre didactice de la alte centre universitare
din þarã sau strãinãtate. In medie sesiunea a
întrunit anual 60 de participanþi, ale cãror
contribuþii la tematica sesiunii, din
perspectivã lingvisticã sau literarã, au fost
valorificate prin publicare în volumul
periodic ANALE, seria filologie-limbi
strãine, publicatã de Editura Fundaþiei
România de Mâine.Pe lângã sesiune, am
organizat în fiecare an, începând cu 2000,
câte un Atelier-dezbatere pe problemele
metodicii predãrii limbilor strãine în
facultate. În aprilie 2005 a avut loc prima
sesiune ºtiinþificã a studenþilor facultãþii,
însumând 20 de lucrãri prezentate în 3
secþiuni. Urmeazã sã publicãm un buletin al
acestei reuºite sesiuni studenþeºti.

Pentru toate formele de învãþãmânt -
cursuri de zi ºi învãþãmânt la distanþã - sunt
concepute modalitãþi de studiu care oferã
ºanse egale în instruire ºi formare practicã.
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine oferã
studentului sistemul de materiale de studiu
diversificat. Astfel, noi oferim studenþilor
noºtri: broºuri tipãrite pentru fiecare an de

studiu, care cuprind programe analitice ale
cursurilor, conform Planului de învãþãmânt;
toate disciplinele prevãzute în planul de
învãþãmânt sunt acoperite cu sinteze tipãrite,
în care sunt prezentate rezumativ temele
cuprinse în programele analitice ale
disciplinelor anului de studiu. Aceste sinteze
sunt, de asemenea, înregistrate pe Internet
(cursuri on-line, biblioteca virtualã);
facultatea noastrã dispune de un laborator
audio-video destinat studierii limbilor
strãine, dotat cu calculatoare performante,
Multimedia, monitoare cu Transparent
Language ºi Enciclopedii pentru limbile
englezã, francezã, germanã, rusã, spaniolã,
latinã, arabã ºi românã; studenþii au
posibilitatea de a întreþine direct sau în sistem
on-line dialoguri cu cadrele didactice.

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
asigurã tuturor studenþilor condiþii de
documentare prin biblioteca proprie, cu mii
de volume care reprezintã lucrãri de
beletristicã, dicþionare ºi enciclopedii,
manuale ºi culegeri de exerciþii pentru
diversele specializãri, precum ºi numeroase
reviste de specialitate, care asigurã informaþii
de ultimã orã din þarã ºi din strãinãtate,
asistate de o reþea performantã de
calculatoare conectate la Internet, fondul de
carte strãinã ºi românã fiind îmbogãþit
substanþial în ultimii  ani. Biblioteca
Facultãþii se aflã în aceeaºi clãdire, studenþii
beneficiind de o salã de lecturã spaþioasã,
însumând peste 100 de locuri.

La nivelul facultãþii noastre se
promoveazã spiritul de competivitate, inclusiv
prin acordarea de burse de merit celor mai buni
studenþi care obþin medii între 9 ºi 10 la
sesiunile de examene, asigurându-le astfel
studii gratuite. În ultima perioadã, facultatea
noastrã a avut, anual, câte 20 de bursieri.

Atractivitatea Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine este doveditã ºi de faptul
cã în aceºti ani am avut constant o cifrã totalã
de aproximativ 2000 de studenþi la cele trei
forme de învãþãmânt.

In  final, adresãm tuturor celor care azi
au devenit studenþi, dar ºi celor din diferiþi
ani de studiu, urarea de a-ºi finaliza eforturile
în sensul atingerii unui înalt nivel de
profesionalism.

Vã mulþumesc,
Domnule profesor!

Este poate nefiresc sau poate normal ca cel cãruia i-ai deschis calea,
luminându-l, consolidându-i dragostea pentru un domeniu anume ºi, în final,
înnobilându-l cu un titlu academic, sã se opreascã o clipã, sã se priveascã
pe sine, iar �oglinda� sã-i prezinte o altã persoanã.

Aºa am ajuns eu, absolvent la �o vârstã� al Facultãþii de Istorie, al primei
generaþii, cu diploma purtând însemnele acestei ºcoli cu înaltã recunoaºtere
internaþionalã ºi cu nume predestinat pentru învãþãmântul românesc �
Universitatea Spiru Haret.

�Vã mulþumesc, Domnule profesor!�
Acest leit-motiv l-am gândit convins fiind cã el cuprinde pe toþi

cei cãrora noi, absolvenþii anului 2005 ai Universitãþii Spiru Haret, le datorãm
recunoºtinþa pentru cã au reuºit, prin demersul domniilor lor, sã fie
semãnãtorii  care, dãruindu-se ºi dãruindu-ne IUBIRE, sã ne insufle
dragostea pentru domeniul ce l-am îmbrãþiºat, ca noi, la rându-ne, sã putem
dãrui dragoste pentru cã:

�Dragostea rabdã îndelung;
Dragostea este plinã de bunãtate;
Dragostea nu ºtie de pizmã; nu se laudã; nu se trufeºte;
Dragostea nu se poartã cu necuviinþã, nu cautã ale sale, nu se

aprinde la mânie, nu pune la socotealã rãul;
Dragostea nu se bucurã de nedreptate, ci se bucurã de adevãr.

Toate le suferã, toate le crede, toate le nãdãjduieºte, toate le rabdã;
Dragostea nu piere niciodatã.�
Am citat din Sfântul Apostol Pavel, �Imn închinat dragostei�.
Vã mulþumesc, Domnule profesor AURELIAN BONDREA,

pentru cã aþi gândit ºi creat aceastã ºcoalã ºi pentru cã aþi oferit mediului
academic românesc un model, Universitatea Spiru Haret!

Vã mulþumesc, Domnilor profesori de la Facultatea de Istorie,
în numele colegilor mei � vã mulþumesc, deopotrivã, tuturor � ºi vã asigur
cã veþi rãmâne în sufletele noastre icoane vii, veþi rãmâne izvorul la care
ne vom întoarce oricând, pentru a fi în mãsurã sã dãruim ºtiinþa cu iubire
ºi dragoste.

Vã mulþumesc, Domnule profesor!

Absolvent

Partene VALERIU

Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism

Facultatea de Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene din cadrul Universitãþii
Spiru Haret începe noul an academic 2005-
2006 având asigurate condiþii optime pentru
a-ºi îndeplini principala sa misiune:
pregãtirea de specialiºti în domeniul
integrãrii europene ºi euroatlantice a
României. Vor beneficia de aceste condiþii
peste 5000 de studenþi ai Facultãþii, la toate
formele de învãþãmânt � Zi, Frecvenþã
Redusã ºi Învãþãmânt la Distanþã; dintre ei,
1800 sunt �boboci�, care, rãspunzând
chemãrii Almei Mater, vor studia într-o
prestigioasã instituþie de învãþãmânt
superior, acreditatã, cu vocaþie europeanã,
cum este Universitatea Spiru Haret.

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene oferã tuturor studenþilor sãi
ºansa de a dobândi o temeinicã specializare,
abilitãþi ºi un larg orizont cultural astfel încât,
o datã cu obþinerea licenþei, sã poatã face faþã
competenþei viitoarei lor profesiuni într-o
Românie integratã în Uniunea Europeanã.
Formarea specialiºtilor în relaþii
internaþionale ºi studii europene debuteazã
chiar în anul I de studii, când, potrivit
planului de învãþãmânt al Facultãþii, se
studiazã discipline obligatorii, precum:
Relaþii internaþionale, Organizaþii europene
ºi euroatlantice, Istoria relaþiilor inter-
naþionale ºi a diplomaþiei, Culturã ºi
civilizaþie europeanã, Drept internaþional
public º.a. În anii urmãtori, pregãtirea
fundamentalã ºi de specialitate se realizeazã
prin discipline ca: Integrarea europeanã ºi
euroatlanticã a României, Relaþii publice ºi

comunitare inter-naþionale, Managementul
afacerilor economice internaþionale,
Sociologia relaþiilor internaþionale, Relaþii
româno-americane, Diplomaþia României în
epoca modernã ºi contemporanã, Drept
diplomatic ºi consular, Geopoliticã etc.

Un rol semnificativ în confirmarea
specializãrii în domeniul relaþiilor
internaþionale revine cunoaºterii limbilor
moderne � se studiazã în mod obligatoriu
limba englezã ºi limba francezã ºi facultativ
limbile germanã, rusã, spaniolã; de
asemenea, se acordã atenþia cuvenitã
informaticii aplicate ºi practicii de
specialitate efectuatã în situaþii ºi organizaþii
de profil.

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene acordã o atenþie deosebitã
perfecþionãrii procesului de învãþãmânt,
prin utilizarea noilor tehnologii didactice ºi
a infrastructurii corespunzãtoare. Studenþii
facultãþii noastre împreunã cu colegii de la
celelalte facultãþi ale Universitãþii Spiru
Haret, folosesc efectiv Internetul; ei au
acces gratuit la Biblioteca Virtualã, la postul
de Televiziune România de Mâine (TVRM),
care transmite în direct sau înregistrate
prelegeri, consultaþii ºi dezbateri destinate
special învãþãmântului la distanþã ºi celui
cu frecvenþã redusã.

Procesul de învãþãmânt al Facultãþii de
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
este onorat de un corp profesoral de înaltã
calificare, care îmbinã rigoarea ºtiinþificã
ºi didacticã cu experienþa practicã în sfera
relaþiilor internaþionale, a integrãrii

europene ºi a diplomaþiei. Toþi titularii de
discipline posedã titluri ºtiinþifice de doctor,
unii dintre ei sunt membri ai Academiei
Române ºi ai altor instituþii academice din
þarã ºi din strãinãtate, având rezultate
remarcabile în cercetarea ºtiinþificã, fiind
autori de tratate ºi lucrãri de specialitate care
se bucurã de largã apreciere pe plan naþional
ºi internaþional. O parte însemnatã a
activitãþii ºtiinþifice ºi publicistice a
profesorilor facultãþii se regãseºte în
manuale, cursuri universitare ºi alte
materiale didactice puse la îndemâna
studenþilor ºi nu numai a lor.

Notabil este faptul cã, în ultimii ani,
rândurile corpului profesoral al Facultãþii
de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
a fost completat cu universitari tineri,
promovaþi prin concurs, care, alãturi de
titularii de discipline contribuie în bunã
mãsurã la realizarea obiectivelor didactice
ºi de cercetare ºtiinþificã ce revin Facultãþii.

Absolvenþii Facultãþii de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene au
posibilitatea de a continua studiile de
aprofundare a domeniului de licenþã prin
masterat. Lor li se adreseazã în mod special
douã programe de studii de masterat
instituite recent în cadrul Universitãþii Spiru
Haret ºi anume: România în relaþiile
internaþionale ºi Civilizaþia româneascã în
context european.

Prin conþinutul întregii sale activitãþi,
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene are un rol important în realizarea
menirii Universitãþii Spiru Haret de
promovare a valorilor învãþãmântului, ºtiinþei
ºi culturii româneºti în spaþiul universal.

La început de an universitar urez cadrelor
didactice împliniri ºi satisfacþii profesionale,
iar studenþilor stãruinþã în pregãtire ºi
încredere în propriul destin într-o Românie
puternicã, demnã ºi prosperã în lumea
contemporanã!

Înfiinþatã în 1991, Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism a intrat, începând cu acest an
universitar, în cel de al patrulea lustru al existenþei
sale. Este o vârstã tânãrã, dar totuºi maturã prin
acumulãrile ºi realizãrile de pânã acum.

Ca urmare a condiþiilor optime de studiu ºi
a rezultatelor obþinute, Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism a îndeplinit toate standardele fixate
de CNEAA, fiind acreditatã ca efect al Legii
nr. 443/5.VII.2002, prin care a fost acreditatã
Universitatea Spiru Haret, ºi prin Hotãrârea
de Guvern nr. 675/11.IX.2002, publicatã în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 675/11.IX.2002.
În urma acreditãrii, Facultatea noastrã
organizeazã examen de licenþã ºi masterat.
Sperãm ca pe viitor sã ni se acorde ºi calitatea
de instituþie organizatoare de doctorat,
deoarece considerãm cã întrunim condiþiile
necesare.

Prin obiectivele amintite, Facultatea noastrã
se înscrie în actualul proces de reorganizare a
învãþãmântului superior pe trei cicluri: Licenþã
(3 ani), Masterat (2 ani), Doctorat (3 ani).

În ce priveºte licenþa, promoþiile de
absolvenþi de pânã acum ºi cele ale studenþilor
care se aflã în prezent în anii II-IV zi ºi I.D.
sau II-V F.R. au obþinut sau vor obþine licenþa
în specializarea dublã Filosofie-Jurnalism, cu
care a funcþionat Facultatea încã de la
înfiinþare. Rezultatele obþinute pânã în prezent
la licenþã sunt foarte bune. De exemplu,
promovabilitatea la licenþa din februarie 2005
a fost de 94 %, iar la licenþa din iulie 2005 de
98 %. În urma restructurãrii învãþãmântului
pe cele trei cicluri, conform hotãrârii CNEAA,
începând cu actualul an universitar, pentru cei
care urmeazã ciclul de licenþã de 3 ani, dubla
specializare amintitã s-a divizat în douã

specializãri acreditate, specializarea Filosofie
ºi specializarea Jurnalism. În consecinþã,
studenþii înscriºi acum în anul I ºi cei care vor
deveni studenþi de acum înainte vor susþine
licenþa fie în filosofie, fie în jurnalism.

În legãturã cu specializarea se impune o
menþiune. ªi anume, trebuie spus cã, în opþiunea
noastrã iniþialã pentru specializarea filosofie-
jurnalism, am plecat, pe de o parte, de la
considerentul, care s-a adeverit pe deplin, cã
viitorii jurnaliºti au nevoie de un larg orizont
de cunoaºtere, oferit de disciplinele filosofice,
astfel încât sã poatã nu numai sã înregistreze
evenimentele, ci ºi sã le înþeleagã ºi comenteze.
Pe de altã parte, am considerat cã ºi cei ce
doresc sã profeseze filosofia au nevoie de ºtiinþa
de a-ºi expune ideile  publicistic, în haina oferitã
de revistele de culturã, de cele social-politice
ºi chiar de ziare, demers în care sunt ajutaþi de
teoria ºi practica presei. Având în vedere acest
dublu considerent, ca ºi rezultatele foarte bune
obþinute prin dubla specializare, între care
faptul cã absolvenþii noºtri ºi-au gãsit mai uºor
un loc pe piaþa muncii, în actualul plan de
învãþãmânt al fiecãrei specializãri am pãstrat
un trunchi comun de doi ani cu discipline
filosofice ºi discipline jurnalistice ºi numai în
anul al III-lea am inclus în exclusivitate
discipline care þin de specializarea respectivã.

ªi în ce priveºte licenþa este necesarã o
precizare. Graþie planului de învãþãmânt comun
pentru primii doi ani, cine a obþinut licenþa la o
specializare va putea, dupã încã un an de
facultate, în care va susþine examenele de
diferenþã, sã susþinã licenþa ºi la cea de-a doua
specializare. Astfel, în 4 ani, orice absolvent al
facultãþii noastre va putea sã obþinã o dublã
licenþã, ceea ce îi va permite sã lucreze fie ca

profesor sau cercetãtor în domeniul ºtiinþelor
sociale, fie ca jurnalist în diferitele domenii  ale
mass-media - presã  scrisã,  radio, televiziune -,
fie, în acelaºi timp,  ca profesor ºi jurnalist. ªi
trebuie spus cã mulþi dintre absolvenþii noºtri
sunt deja nume cunoscute ºi apreciate în fiecare
din domeniile amintite.

În prezent, Facultatea organizeazã douã
masterate, unul pe Probleme fundamentale ale
filosofiei contemporane (Om, societate, valori
ºi culturã în gândirea contemporanã), iar altul
de jurnalism, intitulat Mass-media ºi
comunicarea. Avem în proiect ºi un masterat
mixt, filosofic ºi jurnalistic, Culturã europeanã
ºi comunicare interculturalã.

O pleiadã dintre absolvenþii noºtri pasionaþi
de cercetare au devenit doctoranzi sau au
obþinut deja titlul de doctor în filosofie. Dat
fiind cã în facultatea ºi în universitatea noastrã
existã profesori cu multe lucrãri de valoare, sunt
convins cã, pe viitor, Comisiile M.E.C. vor gãsi
de cuviinþã cã este posibil ca licenþiaþii noºtri
cu aptitudini de cercetare sã-ºi susþinã
doctoratul ºi la Universitatea Spiru Haret.

Stimulãm cercetarea ºtiinþificã a studenþilor
nu numai prin dezbaterile de seminar, ci ºi prin
îndrumarea cercurilor lor teoretice ºi
organizarea anualã a unei sesiuni ºtiinþifice
studenþeºti, sau chiar publicarea celor mai
izbutite comunicãri în revista �Analele
Universitãþii Spiru Haret� - seria �Studii de
filosofie� ºi seria �Jurnalism�. Nu trebuie uitat
nici faptul cã Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea  Spiru Haret asigurã o bazã
materialã generoasã ºi acordã burse de merit.

Totodatã, acordãm un loc ºi un rol
important practicii jurnalistice, începând cu
iniþierea în redactarea de materiale de diferite
genuri ºi continuând cu practica efectivã  în
presa scrisã, la radio ºi Tv., inclusiv la  Postul
de televiziune România de Mâine ºi publicaþia
Opinia naþionalã, care aparþin Fundaþiei
România de Mâine.

În fine, în procesul perfecþionãrii
continue, ne propunem sã interacþionãm în
mai mare mãsurã cu alte facultãþi ºi
specializãri similare existente nu numai în
þarã, ci ºi pe plan european.

În aceste zile ploioase de toamnã, porþile
Universitãþii SpiruHaret ca ºi ale Facultãþii
de Geografie s-au deschis larg, pentru a primi
tinerii entuziaºti ºi dornici de a-ºi întregi
pregãtirea profesionalã. �Adoptaþi� astfel
pentru câþiva ani de corpul nostru profesoral,
le adresãm cu aceastã ocazie �Bun venit� ºi-
i asigurãm cã ne vom preocupa temeinic de
instruirea lor. Este obligaþia ºi plãcerea
noastrã de a le îndruma pregãtirea pentru a
trece cu succes cursa cu obstacole, a
examenelor cu cât mai puþine abandonuri ºi
încercãri. Dorim din tot sufletul ca peste trei
ani sã le putem spune tot noi, la toþi, un
�Rãmas bun� la absolvirea acestui ciclu, dar
suntem conºtienþi cã nu va fi uºor deoarece
poarta licenþei este cam îngustã.

Înfiinþatã în anul 1996 în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de
Geografie a apãrut ca urmare a cerinþei tot mai
mari de cadre didactice în învãþãmântul
preuniversitar ºi de licenþiaþi în geografie, cu
competenþe care sã le permitã sã lucreze în
unitãþi de cercetare, de monitorizare a calitãþii
factorilor de mediu, în reþeaua naþionalã hidro-
meteorologicã, în unitãþi de turism º.a. În timp,
prestigiul facultãþii a crescut, prin baza
materialã bunã pusã la dispoziþie de
Universitate, prin întregirea corpului
profesoral cu cadre de prestigiu din
învãþãmântul universitar, din institute
departamentale sau de cercetare ale Academiei

Facultatea de Geografie

Române  ºi prin calitatea pregãtirii
profesionale a absolvenþilor vizibilã la
susþinerea licenþei. Astfel, prin H.G. 940/2004,
Facultatea a fost acreditatã pentru cursurile
de zi, putând în continuare sã organizeze
singurã examenul de licenþã. Pânã în prezent,
durata cursurilor de zi � ºi din 2002 ºi
învãþãmântul la distanþã � a fost de patru ani,
iar la frecvenþã redusã, de cinci ani.

Începând cu anul universitar 2005-2006,
planul de învãþãmânt al facultãþii noastre, ca
în tot învãþãmântul universitar românesc, s-
a modificat substanþial. Prin aplicarea
acordului de la Bologna, învãþãmântul
universitar este astfel structurat pe un ciclu
de trei ani care asigurã pregãtirea
fundamentalã, unul de doi ani pentru
masterat pe direcþii de aprofundare ºi ultimul
de trei ani pentru doctorat. Pentru primul
ciclu de trei ani, planul de învãþãmânt al
facultãþii noastre  s-a întocmit în concordanþã
cu planuri de la facultãþi de profil din Franþa,
Italia ºi din România ºi include discipline
care sã asigure studenþilor o pregãtire
fundamentalã temeinicã, în paralel cu
formarea unor deprinderi ºi competenþe
solicitate din ce în ce mai mult pe piaþa forþei
de muncã. Începând cu cel de-al doilea an s-
au introdus trei module opþionale, cu câte
douã discipline fiecare. Un student are astfel
posibilitatea de a opta, în anul doi, pentru un
modul ºi o singurã disciplinã. În al treilea an

de studii se pãstreazã aceleaºi module, dar
cu câte cinci oferte de discipline pentru
fiecare dintre care un student poate alege câte
una pe fiecare semestru. În felul acesta, încã
din primul ciclu se creeazã posibilitatea de
orientare a studenþilor spre o specializare
ulterioarã prin cel de-al doilea ciclu de
master, cu duratã de doi ani. Primul ciclu se
încheie cu o lucrare de licenþã care începe a
fi pregãtitã din cel de al doilea an, fiind
finalizatã pe baza cercetãrilor efectuate în
vacanþa de varã dintre anul II ºi III.

În realizarea planului de învãþãmânt s-a
încercat a nu se încãrca programul
studenþilor, încât numãrul de ore sã se
menþinã la 20 pe sãptãmânã. Toate
disciplinele din planul de învãþãmânt au un
numãr de credite transferabile, foarte utile
în cazul în care studentul se transferã în
strãinãtate sau la altã facultate din þarã,
numãrul total pentru întregul ciclu fiind de
180 credite, sau câte 60 în fiecare an.

Paralel cu pregãtirea de specialitate s-au
introdus în plan, facultativ, ºi discipline ale
modulului psiho-pedagogic absolut necesar
pentru a obþine un certificat pe baza cãruia
absolvenþii pot preda în învãþãmântul
preuniversitar la clasele V-VIII.

În cadrul facultãþii noastre, pe lângã
cursurile de zi existã ºi învãþãmânt la distanþã
ºi cu frecvenþã redusã, cu aceeaºi duratã de
studii, acelaºi plan de învãþãmânt ºi aceleaºi
programe analitice. Deosebirea dintre ultimele
douã forme constã în faptul cã pentru
frecvenþã redusã, facultatea organizeazã
cursuri de sintezã ºi lucrãri practice de câte
douã sãptãmâni pe fiecare semestru.

Cursurile, seminariile ºi lucrãrile practice
promoveazã spiritul gândirii libere, al

antrenãrii studenþilor la discuþii ºi analiza
fenomenelor naturale ºi socio-umane. Cei mai
buni sunt antrenaþi în cercurile studenþeºti ºi
în cercetarea ºtiinþificã contractualã.

Pentru desfãºurarea activitãþii didactice,
studenþii beneficiazã de condiþii foarte bune
în sãlile de curs ºi în cele opt laboratoare,
foarte bine dotate cu aparaturã specificã,
unde deprind tehnicile de lucru ºi metodele
de prelucrare ºi interpretare a informaþiei
geografice. În laboratoarele de cartogr4afie
computerizatã ºi de teledetecþie de exemplu,
studenþii sunt familiarizaþi cu tehnicile
moderne de întocmire a þãrilor digitale cu
softurile corespunzãtoare.

Corpul profesoral, care ocupã cele 35 de
posturi asigurã o pregãtire a studenþilor de
foarte bunã calitate, 54% dintre ei fiind
profesori ºi conferenþiari ºi restul lectori ºi
asistenþi. Toate cadrele didactice ale facultãþii
au titlul de doctor sau sunt doctoranþi,
titularizaþi în învãþãmântul universitar.
Majoritatea cadrelor având o platformã
ºtiinþificã foarte bunã, au relaþii de colaborare
cu instituþii de profil din þarã ºi din strãinãtate.
Titulari de discipline au elaborat programe
analitice în care sunt expuse principalele
obiective, temele care vor fi abordate la curs,
seminarii ºi lucrãri practice ºi în final
bibliografia obligatorie ºi facultativã.

Pentru cã obiectul geografiei îl constituie
natura, mediul înconjurãtor, cu toate
componentele sale naturale ºi antropice, o
foarte bunã pregãtire profesionalã nu se poate
realiza fãrã a cunoaºte realitatea terenului, a
relaþiilor de interdependenþã dintre
componentele sale, de aceea un loc aparte în
activitatea noastrã îl ocupã aplicaþiile practice.
Organizãm astfel aplicaþii practice de câte o

zi cu grupele de studii, de câte douã zile câte
una pe semestru, cu un an întreg în Subcarpaþii
Buzãului, sau în zona periurbanã a
municipiului Bucureºti. La aplicaþia din
Subcarpaþii Buzãului, de exemplu, se au în
vedere în primul rând vulcanii noroioºi de pe
Pâclele Mari ºi Mici pentru a cunoaºte un
fenomen destul de rar întâlnit în Europa, areale
care constituie rezervaþii naturale, la a cãror
delimitare cadrele didactice ale facultãþii
noastre ºi-au adus o contribuþie substanþialã.

Practica de varã de ºapte zile are ca
obiectiv în anul I cunoaºterea mediului
montan din bazinul superior al Prahovei. Cu
baza de cazare la Buºteni, zilnic se fac ieºiri
pe platoul Bucegilor, în Munþii Baiului, la
Predeal, Sinaia º.a. de fiecare datã
împletindu-se utilul cu plãcutul, cu cercetarea
geologiei, a climatului montan, a apelor din
regiune, a înveliºului biotic ºi de soluri ºi a
comunitãþilor umane, cu toate intervenþiile
pozitive ºi negative în mediu, cu evidenþierea
arealelor în care s-au produs dezechilibre prin
exploatarea necorespunzãtoare a resurselor
naturale. În cel de al doilea na, aplicaþia
anualã de ºapte zile are ca bazã de cazare
staþiunea de cercetãri geografice a
Universitãþii Bucureºti de la Orºova cu ieºiri
în defileul Dunãrii, în Munþii ºi Podiºul
Mehedinþi, carstul din nordul Olteniei ºi
Valea Cernei.  Se cunoaºte astfel una din cele
mai interesante regiuni carstice din România
cu multe peºteri, izvoare carstice ºi o
vegetaþie ºi faunã care reflectã puternice
influenþe submediteraneene.

Cercetarea ºtiinþificã se desfãºoarã pe
bazã de contracte sau pentru realizarea
lucrãrilor de doctorat. Un model în acest sens
îl constituie contractul �Posibilitãþi de

dezvoltare durabilã a unei regiuni tradiþionale
din Europa de Est � Munþii Bihor�, realizat
în colaborare cu Universitatea din Freiburg,
concluziile fiind publicate într-un volum de
comunicãri. Rezultate foarte bune s-au
obþinut ºi la temele: ��Managementul
conservãrii biodiversitãþii, cadastrul ariilor
protejate din România�, �Studiul geografico-
economic al ariilor defavorizate din
România�, �Cercetãri asupra proceselor de
degradare a terenurilor din Carpaþi� º.a.

Rezultatele obþinute în activitãþile de
cercetare sunt comunicate în cadrul sesiunilor
anuale de comunicãri ºtiinþifice care se þin la
începutul lunii mai ºi apoi publicate în Analele
Universitãþii Spiru Haret, Seria Geografie,
care se aflã deja la cel de-al VII-lea volum.

Pentru pregãtirea lor, studenþii au la
dispoziþie o bibliotecã foarte bine dotatã cu
peste 13.000 volume ºi circa 6.500 titluri, cu
abonamente ºi schimb de publicaþii cu reviste
de prestigiu din þarã ºi din strãinãtate.
Majoritatea disciplinelor beneficiazã de
cursuri publicate în Editura Fundaþiei
România de Mâine, puse la dispoziþia
studenþilor la bibliotecã, sau care pot fi
cumpãrate cu 30% reducere. Cei mai buni
studenþi de la cursurile de zi, cu medii de
peste 9,00 pot obþine burse de studiu care
constau în scutirea de taxã, iar pentru o serie
de judeþe calamitate burse pentru studenþi la
învãþãmântul la distanþã. Dacã la cele
amintite adãugãm sponsorizarea cantinei,
accesul la terenul de sport ºi în cãmine în
limita locurilor disponibile, avem
dimensiunea efortului pe care Universitatea
Spiru Haret îl face pentru progresul
învãþãmântului superior românesc.
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Universitatea Spiru Haret gãzduieºte o
Facultate de Teatru care se strãduieºte � ºi reuºeºte
� sã pãstreze valorile tradiþionale ale unei ªcoli de
Teatru din România � recunoscutã de-a lungul
anilor pe toate scenele lumii unde actorii români
erau unanim admiraþi, unde spectacolele marilor
noºtri regizori erau încununate cu premii. De
asemenea, profesorii noºtri sunt din cei mai buni,
cu multã experienþã ºi performanþe în carierã:
Sanda Manu, Constantin Codrescu, Lucia
Mureºan, Margareta Pogonat, Vlad Rãdescu ºi mai
tinerii Mircea Constantinescu, Iulia Boroº-Trifan,
George Grigore, Ioana Visalon, Cristian Toma,
Anca Iorga, Dana Voicu,  profesorii Constantin
Gabor, Olga Csorvasi ºi Marius Þeicu se strãduiesc
sã asigure studenþilor noºtri însuºirea cunoºtinþelor
profesionale ºi teoretice la nivelul standardelor
europene (sistemul de credite transferabile
funcþioneazã în facultatea noastrã de mulþi ani).

Ne-am aliniat standardelor învãþãmântului din
Uniunea Europeanã, iar munca noastrã, a tuturor
celor care participãm în complexul proces de
învãþãmânt este concentratã pe formarea unor artiºti
ale cãror �unelte profesionale� sã fie performante
într-o lume care se schimbã cu repeziciune ºi o
artã ce se diversificã din ce în ce, ºi cere actorilor
performanþe într-un registru tot mai amplu � teatru
� dans � pantomimã � canto � lupte. Arta Actorului
are ceva misterios, cãci succesul nu depinde numai
de studiu, inteligenþã, voinþã, glas, fizic, dicþiune.
E o alchimie a tuturor acestora ºi sufletul,
personalitatea fiecãruia, le reconstruieºte în chipuri
ºi feþe mereu altele dupã cum se alcãtuieºte
spectacolul.

Învãþãmântul nostru, care are în centrul sãu
studentul ca personalitate ce trebuie formatã,
�sculptatã�, îi oferã acestuia posibilitatea de-a
cunoaºte ºi studia valorile civilizaþiei omenirii.
Lumea de astãzi cere artistului un larg orizont de
cunoaºtere ºi interdisciplinaritatea este o
preocupare a noastrã, a tuturor. Profesorii Eugen
Nicoarã, Viorica Ramba ºi Gheorghe Ceauºu la
cursurile lor vorbesc studenþilor despre Istoria
Teatrului Românesc ºi Universal, despre Istoria
culturii ºi civilizaþiei, despre Esteticã ºi Filosofie,
despre Teoria Teatrului. Verificãrile pe parcurs,
seminariile sunt probe ale însuºirii celor aflate la
cursuri ºi în bibliografia obligatorie.

Notele de curs sunt însoþite ºi de cãrþile
profesorilor noºtri: Istoria teatrului din perspectivã
antropologicã , vol I ºi II ale prof. univ. dr. Eugen
Virgil Nicoarã; Teoria Teatrului � prof. univ. dr.
Eugen Virgil Nicoarã; Ecologii culturale vechi ºi

Facultatea de Teatru
Prof.univ.dr. Lucia MUREªAN
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noi în pragul mileniului III � prof. univ. dr. Viorica
Ramba; 7 Discipline � prof. univ. dr. Gheorghe
Ceauºu; Omul ºi valorile (�Fenomenologia
aroganþei�)

Încercând o definire a artei, Caragiale nu e
departe de sfaturile � celebrele sfaturi pe care
Hamlet le dã prietenilor sãi, actorii. Hamlet spune:
�Lasã-te cãlãuzit de bunul simþ. Potriveºte fapta
cu vorba ºi vorba cu fapta; ia aminte numai sã nu
depãºeºti mãsura; fiindcã tot ce întrece mãsura se
abate de la scopul teatrului, acest scop fiind încã
de la începuturile sale ºi pânã astãzi sã se pãstreze
ca o oglindã a firii; sã arate virtuþii adevãratele ei
trãsãturi, pãcatului icoana lui ºi tuturor vremilor ºi
vârstelor tiparul lor. Dacã depãºeºti acest þel, sau
dacã nu-l poþi atinge, chiar de-ai face sã râdã pe
prostãnaci, nu poþi decât sã nemulþumeºti un om
cu mintea întreagã. Iar pãrerea unuia ca acesta
trebuie, în preþuirea voastrã, sã atârne tot atât de
greu cât mulþimea întreagã care umple teatrul�.

Cuvintele lui Shakespeare � Hamlet nu ºi-au
tocit înþelesul nici astãzi.

Capitolul �Shakespeare� este unul important
în programa noastrã analiticã. Planul de învãþãmânt
cuprinde 15 discipline fundamentale ºi de
specialitate. Pregãtirea complementarã este
asiguratã de 7 discipline opþionale ºi facultative.
Examenele sunt momente de evaluare a muncii
profesorilor ºi studenþilor � a performanþelor
obþinute de aceºtia ºi examenele cu deosebire
reuºite se transmit în programele rezervate
învãþãmântului în grila tvRM

Prestigiul de care se bucurã Facultatea este
exprimat de bunele rezultate obþinute ºi în plan
naþional � mãrturie stau premiile de grup ºi
individuale ale absolvenþilor noºtri obþinute la
Costineºti ºi la Mangalia.

Marele Premiu la Festivalul Tânãrului Actor
de la Costineºti; douã absolvente nominalizate la
Gala UNITER ºi Iulia Popescu cãreia i s-a acordat
premiul pentru debut ºi astãzi joacã pe scena
Teatrului din Braºov, Marian Popescu care a luat
Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul
Tânãrului Actor de la Mangalia.

În ultimul an � 2004 � în concurs cu toþi
absolvenþii ªcolilor de Teatru din România au fost
nominalizaþi pentru Gala de la Mangalia 15 tineri
actori. Dintre aceºtia, 5 erau absolvenþi ai Facultãþii
noastre ºi 2 dintre ei au luat premii: Claudia Imre
cea mai bunã actriþã în concurs, Monica Florescu
premiul special Sicã Alexandrescu. Amândouã au
terminat la clasa prof. Margareta Pogonat, asist.
univ. Cristian Toma ºi au avut roluri importante în

spectacolele de producþie ale promoþiei 2003.
Monica Florescu a fost Katarina în �Femeia
îndãrãtnicã� de W. Shakespeare. Claudia Imre a
fost Alison în �Priveºte înapoi cu mânie� de John
Osborne ºi Jo în �Gustul mierii� de Shelagh
Delaney.

În cele 120 de ore de practicã în anii de studiu
� realizate în Teatre, pe bazã de contracte de
colaborare ºi la postul de Televiziune al Fundaþiei
România de Mâine (tvRM) � studenþii Facultãþii
de Teatru participã la spectacole, recitaluri ºi chiar
moderatori în ultimul an.

Suntem singura Universitate care în fiecare an
participãm la �Zilele Eminescu� în 15 ianuarie ºi
15 iunie � la Ateneul Român, la mormântul
Poetului ºi cu versuri la tvRM. Îi omagiem în
recitaluri pe Tudor Arghezi ºi Lucian Blaga, ºi în
versuri literare pe Ion Pillat ºi Octavian Goga.

Absolvenþii noºtri lucreazã în teatre la Ploieºti,
Constanþa, Craiova, Braºov, Târgoviºte, Reºiþa, Tg.
Jiu, la televiziune ca moderatori, prezentatori, în
seriale, în radio, crainici prezentatori, colaboreazã
cu bune rezultate în industria cinematograficã ºi
de reclame, în coproducþii în þarã ºi strãinãtate. Unii
s-au asociat în grupuri independente ºi au fost
invitaþi în Festivaluri ale Tineretului la Mangalia
ºi Piatra-Neamþ: �Doamna în negru� de Shisgall,
�Doi pe un balansoar� de W.Gibson ºi �Nãpasta�
de I.L.Caragiale. Acest spectacol - NÃPASTA al
clasei prof. univ. Constantin Codrescu � a fost
selecþionat anul trecut ºi în cadrul Festivalului
Naþional I.L. Caragiale ºi s-a jucat în sala studioului
Casandra al UNATC.

Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret oferã studenþilor merituoºi în fiecare
an Diplome pentru burse de merit. E un stimulent
al performanþei ºi o modalitate singularã în peisajul
învãþãmântului universitar românesc, de a rãsplãti
pe cei mai buni, de a evidenþia calitatea ºi
performanþa.

Profesorii noºtri au participat în cadrul catedrei
UNESCO a Institutului Internaþional de Teatru la
Atelierele din 2002-2003-2004 de la Sinaia. În anul
2004, decanul facultãþii Lucia Mureºan a fost
invitatã la Congresul al I.T.I în Mexic, la Tampico,
unde se desfãºura ºi Întâlnirea Mondialã a ªcolilor
de Teatru.

Într-un articol, Nicolae Iorga scria: �dacã mai
este nãdejde faþã de ruºinile ºi ticãloºiile fãrã numãr
pe care ºi le mânã înainte tulburele valuri ale vieþii
de toate zilele ºi politice ºi culturale ºi sociale �
dacã-þi mai vine a lucra � nu e alt motiv decât
încrederea într-o creºtere nouã a tinerilor�.

Fãrã falsã modestie, la fel gândim noi, toþi
profesorii de la Facultatea de Teatru ºi �lucrãm�,
cum spune Nicolae Iorga, cu mare încredere la
ºlefuirea personalitãþii tinerilor noºtri studenþi cu
credinþa cã, peste ani, vor strãluci pe scenele
româneºti.

Noul an universitar 2005-2006 se înfãþiºeazã
din aceastã perspectivã, ca o etapã cu un potenþial
remarcabil al reuºitelor.

Facultatea Limba ºi Literatura Românã,
acreditatã de curând, o datã cu specializarea Limba
ºi Literatura Românã � O limba ºi literatura
strãinã (englezã, francezã) prin Hotãrârea de
Guvern nr. 916 din 11 august 2005 a funcþionat
iniþial ca specializare autorizatã (o limbã ºi
literaturã strãinã-limba ºi literatura românã), în
urma hotãrârii de Guvern nr.294/1997, în cadrul
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine, devenind
prin hotãrârea de Guvern 410/2002, Limba ºi
Literatura Românã -  o limbã strãinã, constituitã
ca facultate separatã, nou înfiinþatã (Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã), începând cu anul
universitar 2002-2003.

Facultatea funcþioneazã cu toate cele 3 forme
de învãþãmânt: zi, frecvenþã redusã, la distanþã.
Organizarea acestor forme este posibilã datoritã
resurselor optime de care dispune Universitatea
Spiru Haret pentru pregãtire, situate la cele mai

Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã

Prof. univ. dr. Ion TOMA
Decanul facultãþii

înalte standarde ale învãþãmântului ºi ºtiinþei
moderne. Dãm ca exemplu cursurile ºi consultaþiile
de specialitate transmise la postul de televiziune
România de Mâine, pentru studenþi, îndeosebi
pentru cei de la F.R. ºi I.D.

În cei 7 ani de funcþionare, specializarea
menþionatã în cele 2 variante de existenþã a
acumulat o bogatã experienþã concretizatã în
calitatea procesului de învãþãmânt ºi de cercetare
ºtiinþificã, care a asigurat studenþilor o temeinicã
pregãtire de specialitate ºi un larg orizont cultural,
astfel ca, dupã încheierea studiilor, absolvenþii sã
poatã profesa cu foarte bune rezultate activitãþile
din domeniu. Prin specificul sãu, studiul limbii ºi
literaturii române pune în luminã realizãrile
culturale ale românilor, contribuie la înfãptuirea
idealului educaþional întemeiat pe tradiþii umaniste,
pe valorile democratice, pe aspiraþiile de progres
ºi bunãstare.

Dobândirea acreditãrii a confirmat condiþiile
de calitate în care au fost îndeplinite aceste
deziderate. Anul acesta universitar, primul în care
facultatea intrã ca instituþie acreditatã, marcheazã
un pas înainte pe linia modernizãrii, în spiritul
Conferinþei de la Bologna, al aºezãrii structurii ºi
conþinutului învãþãmântului pe coordonate
sincronice cu Uniunea Europeanã.

Avem în curs de pregãtire organizarea în
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã a
masteratului, ca treaptã a doua a învãþãmântului
superior, ºi a doctoratului ca treaptã finalã. În felul
acesta, vom putea ca Facultatea noastrã sã asigure
toatã gama de studii posibile în învãþãmântul
superior.

Dispunem pentru acestea de un corp profesoral
de elitã. Peste 95% sunt cadre didactice titularizate
în învãþãmântul superior, toþi titularii de disciplinã
posedã titlul ºtiinþific de doctor, ceilalþi (membri
ai catedrelor) fiind doctori sau doctoranzi. Mulþi
dintre ei sunt membri ai unor societãþi academice
din þarã ºi strãinãtate, cu rezultate remarcabile în
viaþa ºtiinþificã, între care amintim premii ale
Academiei Române, calitatea de co-autori la tratate
ºi autori la lucrãri de specialitate de largã referinþã
pe plan naþional ºi internaþional.

Din aceastã perspectivã, anul universitar 2005-
2006 ne oferã speranþa unor noi ºi remarcabile
reuºite.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, acreditatã prin HG
940/2004, contribuie la formarea tinerei generaþii
de economiºti, specialiºti în marketing, prin
asigurarea unor condiþii de excepþie concretizate
în existenþa unui plan de învãþãmânt, bine
structurat, perfect adaptat realitãþii mediului
economic actual, românesc ºi european. Prin
tematica abordatã, disciplinele incluse în planul
de învãþãmânt, dintre care putem enumera:
economie politicã, introducere în marketing,
economie internaþionalã,matematici economice
ºi financiare, bazele informaticii, drept civil ºi
comercial etc, asigurã, în primul an de studiu,
pregãtirea teoreticã de bazã necesarã oricãrui
economist, indiferent de specializarea aleasã. O
atenþie deosebitã se acordã disciplinelor de
specialitate care se regãsesc, într-o porporþie mai
mare, în planul de învãþãmânt, în anii II ºi III de
studiu. Dezvoltarea spiritului exigent, creator,
capacitatea de analizã atentã ºi obiectivã a
mediului economic actual  se dezvoltã prin
includerea în programul de studiu a disciplinelor:
metodologia cercetãrii economice, finanþele
întreprinderii, finanþele publice, statisticã
economicã, bazele contabilitãþii, cercetãri de
marketing, politici de marketing, tehnici de
comercializare ºi cooperare internaþionalã,
negocieri ºi uzanþe de protocol etc. În ultimul an
de studiu diciplinele de specialitate deþin o
pondere covârºitoare în planul de învãþãmânt, ele
asigurând desãvârºirea pregãtirii teoretice ºi
practice a viitorilor specialiºti.

Anumite discipline au caracter de noutate
(web-marketing, marketing social-politic,
managementul marketingului,managementul
mãrcii ºi imaginii de marcã etc) faþã de planurile
de învãþãmânt din anii anteriori, ele fiind
rezultatul unor repetate consultãri între cadrele
didactice ale facultãþii noastre, dar ºi rezultatul
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Am intrat într-un nou an universitar mai
puternici, mai hotãrâþi sã conferim actului
instructiv-educativ înalte cote calitative menite sã
determine o dezvoltare continuã, devenind una
dintre cele mai reprezentative instituþii academice
specifice domeniului culturii fizice ºi sportului din
þara noastrã. Premisele de realizare a unui asemenea
obiectiv le-am asigurat ºi consolidat an de an.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport este
acreditatã ºi funcþioneazã cu toate specializãrile
corespunzãtoare domeniului, reflectând atât nivelul
de dezvoltare a educaþiei fizice ºi sportului, cât ºi
larga rãspândire ºi integrare a acesteia în contextul
social al României.

În prezent, dispunem de o strategie ºi o gândire
managerialã specificã domeniului educaþiei fizice
ºi sportului care asigurã deschideri calitative
procesului de învãþãmânt. Formarea profesorilor,
antrenorilor ºi specialiºtilor în domeniul educaþiei
fizice ºi sportului, kinetoterapiei ºi
managementului sportiv impunea de la început ºi
preocuparea pentru existenþa unei baze materiale
diversificate ºi specifice.

Legitãþile învãþãrii motrice solicitã inexorabil
o îmbinare a formãrii în amfiteatre ºi în laboratoare
cu cea realizatã în spaþiile largi ºi deschise ale
terenurilor superdimensionate de prevederile
regulamentare ale jocurilor colective ºi
atletismului, cu o întreagã tipologie de sãli ºi
bazine, dotate cu aparaturã specificã. Aceastã
cerinþã a început sã dobândeascã o rezolvare.
Astfel, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
beneficiazã de un sediu propriu care cuprinde 18
cabinete ºi laboratoare special amenajate ºi dotate.
De asemenea, în curând, pentru specializarea
kinetoterapie se vor amenaja noi cabinete ºi
laboratoare. La acestea se adaugã ºi modernul
Complex sportiv studenþesc al Universitãþii Spiru
Haret.

În noul an universitar planul de învãþãmânt
fundamentat pe tradiþia ºi experienþa
învãþãmântului de profil din þara noastrã ºi a unor
instituþii de specialitate de prestigiu din lume
cuprinde disciplinele care sunt grupate astfel încât
sã asigure raportul optim între disciplinele
obligatorii, opþionale ºi facultative, între prelegeri
ºi aplicaþii. El a fost astfel conceput încât sã fie în
concordanþã cu standardele academice ºi exprimã

esenþa pedagogicã a proceselor ºi a metodelor de
acþionat, implicaþiile ºi efectele de naturã biologicã,
organizatoricã, precum ºi structura ºi compoziþia
programelor de învãþãmânt ale facultãþii ºi
specializãrilor ei.

Continua dezvoltare a facultãþii, prestigiul de
care se bucurã în lumea sportului, într-un cuvânt,
realitãþile din facultatea noastrã explicã creºterea
ritmicã a fluxului de studenþi. Cu fiecare an
universitar, numãrul acestora a crescut, iar în
prezent, cursurile sunt urmate de peste 1000 de
studenþi. Dintre aceºtia, mai bine de 400 sunt
sportivi de performanþã, dintre care aproape 70 sunt
componenþi ai loturilor naþionale ale României din
diverse ramuri sportive.

Studenþii facultãþii noastre se numãrã constant
între câºtigãtorii competiþiilor sportive oficiale la
care participã, cuceresc de fiecare datã trofee la
Campionatele Naþionale Universitare, la toate
celelalte competiþii sportive la care participã.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a fost
absolvitã pânã în prezent de 9 promoþii, iar peste
97% dintre absolvenþi au trecut cu succes
examenul profesiuniilor.

Corpul profesoral al facultãþii se situeazã în
elita specialiºtilor români în domeniul sportului.
Majoritatea cadrelor didactice au o apreciatã
experienþã didacticã, ºtiinþificã ºi de cercetare, o
experienþã valoroasã în managementul sportului
universitar ºi al celui de mare performanþã, sunt
personalitãþi remarcabile în domeniul sportului
(antrenori emeriþi, maeºtrii emeriþi ºi maeºtrii ai
sportului, foºti mari sportivi). Este semnificativ
faptul cã, dintre cadrele didactice ale facultãþii, 85%
au normã de bazã la Universitatea Spiru Haret,
27% sunt profesori sau conferenþiari universitari,
majoritatea având titlu didactic de doctor sau
doctorand.

Oferta noastrã de programe de perfecþionare a
pregãtirii prezintã un larg interes. Astfel, dupã
parcurgerea celor trei ani de studii de licenþã,
studenþii pot opta pentru a urma studiile de masterat
la: Managementul activitãþilor sportive;
Comunicare ºi mass-media în sport; Refacerea
dupã efort ºi recuperarea post-traumaticã;
Antrenament ºi performanþã sportivã.

Pe lângã activitatea didacticã ºi educativã,
activitatea de cercetare ºtiinþificã reprezintã un

obiectiv major al preocupãrii tuturor cadrelor
didactice ale facultãþii.  De altfel, 8 dintre cadrele
didactice care predau în cadrul facultãþii sunt
cercetãtori ºtiinþifici principali I. Toate cadrele
didactice sunt antrenate în aceastã activitate prin
planuri anuale de cercetare de interes naþional pe
plan metodologic, organizatoric-managerial:
planurile vizând diferite sisteme de evaluare a
creºterii somatice ºi motrice ale tinerei generaþii
în creºtere, ameliorarea condiþiei sale fizice ºi
psihice. Se efectueazã programe de cercetare în
colaborare cu specialiºti din cadrul Centrului
Naþional de Cercetãri pentru Problemele Sportului,
precum ºi din cadrul Institutului Naþional de
Medicinã Sportivã, activitatea finalizându-se, pânã
în prezent, prin organizarea a 10 sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice unde au fost prezentate peste
360 de comunicãri ºtiinþifice.

Avuþia intelectualã a facultãþii s-a mãrit
considerabil în ultimii ani cu ajutorul Editurii
Fundaþiei Româna de Mâine, care a editat pânã în
prezent peste 130 monografii ºi cursuri universitare
de specialitate, caiete ºi îndrumare metodice
specifice domeniului culturii fizice. Biblioteca
facultãþii are în prezent, în fondul ei peste 7000
volume.

Prin întreaga activitate didacticã ºi sportivã se
urmãreºte formarea la studenþi a unei concepþii
moderne ºtiinþifice privind pregãtirea teoreticã,
specificã domeniului educaþiei fizice ºi sportive,
ca ºi asigurarea unei temeinice pregãtiri practico-
metodice de specialitate.

unei documentãri atente privind modul de
abordare a formãrii specialiºtilor, în acest
domeniu, de cãtre reputate instituþii de învãþãmânt
superior din þarã ºi din Uniunea Europeanã, cu
care de altfel facultatea noastrã a iniþiat programe
de cooperare ºi colaborare din dorinþa de a
rãspunde exigenþelor exprimate pe plan european
cu privire la calitatea procesului de învãþãmânt.
Formarea teoreticã este îmbinatã, spunem noi,
într-o manierã excepþionalã, cu pregãtirea practicã
a tinerilor. Astfel, a devenit deja tradiþie
participarea studenþilor noºtri la toate
manifestãrile expoziþionale organizate de
ROMEXPO SA, ceea ce a permis intregrarea
tinerilor în colectivele de profesioniºti ale
organizatorului de târguri, dar ºi ale expozanþilor
care an de an au solicitat studenþii facultãþii
noastre pentru a-i implica în activitãþi concrete
de marketing. Accesul la pregãtirea practicã s-a
realizat, pentru cei mai buni studenþi ai facultãþii
noastre, încã din anul 2001, prin stagii de
plasament cu durata de 3 luni în companii din
Marea Britanie ºi Italia, finanþarea acestora fiind
asiguratã prin granturi obþinute în competiþii de
proiecte ºi prin fonduri proprii.

Facultatea noastrã beneficiazã de existenþa
unui corp profesoral cu deosebite rezultate în
procesul de învãþãmânt  concretizate în mediile
obþinute de absolvenþi la examenul de licenþã
(peste 98% promovaþi, din care peste 70% cu
medii peste 8,00), în  participarea numeroasã a
studenþilor la sesiunile anuale de comunicãri
ºtiinþifice studenþeºti  cu teme de cercetare
interesante, precum ºi în bogata activitate
ºtiinþificã desfãºuratã în cadrul colectivelor de
cercetare formate.

Anual, rezultatele muncii de cercetare a
cadrelor didactice din facultatea noastrã s-au
prezentat la manifestãri ºtiinþifice organizate la
nivel local, dar ºi internaþional. Aceste lucrãri se

regãsesc publicate în sãptãmânalul Opinia
naþionalã, în Analele Universitãþii Spiru Haret,
Seria Economie, dar ºi în numeroase alte
publicaþii din România ºi din strãinãtate.

Aceastã prestigioasã activitate didacticã ºi
ºtiinþificã nu ar fi fost posibilã fãrã existenþa unei
baze materiale de excepþie. Studenþii facultãþii
noastre îºi desfãºoarã activitatea în sãli de curs
spaþioase, sonorizate corespunzãtor, dotate cu
echipamente electronice moderne de comunicare
(videoproiector),  sãli de seminar ºi laborator
dotate cu computere de ultimã generaþie conectate
la Internet, laboratoare moderne de cercetare, sãli
de lecturã ºi bibliotecã  ce reunesc cele mai noi
apariþii de specialitate, cãrþi, dar ºi periodice,
româneºti ºi strãine.

O atenþie deosebitã am acordat învãþãmântului
la distanþã, studenþii înscriºi la aceastã formã de
învãþãmânt beneficiind de cele mai moderne
mijloace de pregãtire ºi comunicare, dintre care
putem aminti succint: manuale de Sinteze
distribuite gratuit, manuale universitare tipãrite, dar
ºi în format electronic în  biblioteca virtualã,
website www.spiruharet.ro, ce include avizierul
virtual, biblioteca virtualã etc., sisteme moderne
de evaluare computerizatã, consultaþii în direct
acordate la televiziune de cadrele didactice etc.

Absolvenþii noºtri ºi nu numai aceºtia, au
posibilitatea specializãrii în cadrul facultãþii
noastre, prin programe de masterat, structurate
pe trei semestre. Începând cu acest an universitar
funcþioneazã trei programe de masterat:
Marketingul în contextul integrãrii europene,
Managementul ºi marketingul operaþiunilor
logistice ºi Piaþa imobiliarã �realitãþi ºi
perspective. Atenta elaborare pentru aceste
masterate a planurilor de învãþãmânt, precum ºi
atragerea unor reputaþi specialiºti, în calitate de
visiting professor (P.F. Gray- Senior Lecturer,
Built Envoironment and Housing, University of
Ulster, UK - specialist în piaþa imobiliare)
numãrul de candidaþi înscriºi ne oferã
certitudinea cã am reuºit o adaptare
corespunzãtoare a ofertei noastre educaþionale
la realitatea mediului de afaceri actual.

Iatã de ce, considerãm cã suntem pregãtiþi
sã rãspundem corespunzãtor acestei provocãri
reprezentatã de cerinþele exprimate de
prevederile legislative privind reorganizarea
învãþãmântului superior.

Ca în fiecare an, examenul de licenþã
organizat de Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale dobândeºte o
semnificaþie aparte pentru absolvenþi, ca ºi pentru
profesorii care au contribuit pas cu pas la
pregãtirea lor, reprezentând un test al calitãþii
învãþãmântului. Prin susþinerea examenului de
licenþã, absolvenþii încheie un ciclu important în
formarea lor profesionalã, beneficiind de ºanse
mai mari de a se integra rapid pe piaþa muncii.

Evident, având în vedere importanþa pe care
o are organizarea, pregãtirea efectivã a
examenului de licenþã constituie o preocupare
deosebitã a conducerii facultãþii. Acest examen
reprezintã o evaluare a gradului de pregãtire a
studenþilor ºi, totodatã, un test pentru profesorii
care au contribuit la pregãtirea lor. Calitatea
managementului învãþãmântului din facultate
este, la rândul ei, supusã unui examen de evaluare
în funcþie de rezultatele obþinute de cãtre cei ce
se prezintã la licenþã. Concluziile desprinse oferã
informaþii utile pentru îmbunãtãþirea activitãþii
didactico-educative.

Examenul de licenþã presupune practic o
verificare a cunoºtinþelor teoretice ºi a susþinerii
lucrãrii de diplomã. Nu este uºor la proba teoreticã
sã sintetizezi ºi sã expui cunoºtinþe cãpãtate în patru
ani universitari. Reuºita examenului teoretic
presupune, pe de o parte, un studiu individual
sistematic, iar pe de altã parte, ºi un sprijin susþinut
al cadrelor didactice. În acest scop, conducerea
facultãþii a elaborat un bogat program de consultaþii.

Despre licenþã este bine sã vorbim acum
Conf. univ. dr. Chira Nedelea PÃRÃLUÞÃ

Prodecan al Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

Alegerea temelor pentru lucrãrile de diplomã
a reprezentat un obiectiv pentru unii studenþi încã
din primii ani de studii, prin participarea la
sesiunile ºtiinþifice studenþeºti, prin prezentarea
unor referate ce abordeazã subiecte care,
dezvoltate, aprofundate ºi  actualizate, pe parcurs
devin problematica, conþinutul lucrãrii de
diplomã. Este un exerciþiu didactic util care îi
apropie ºi îi familiarizeazã cu rigorile, cu
exigenþele unui asemenea examen. Dar, de regulã,
titlurile propriu-zise ale lucrãrilor de diplomã
capãtã consistenþã ºi sunt definitivate sub
îndrumarea cadrelor didactice la începutul anului
III. Studenþii au fost sprijiniþi începând cu
elaborarea planului, stabilirea bibliografiei ºi
alegerea studiului de caz. Lucrãrile au fost
elaborate pe etape, astfel încât, conducãtorul sã
poatã recomanda, în timp util, completãrile atât
de necesare pentru conferirea atributelor unei
lucrãri de certã calitate. În general, lucrãrile de
licenþã cuprind o parte teoreticã ºi  o parte practicã,
ce implicã o analizã concretã privind marketingul
dintr-o unitate economicã sau dintr-un domeniu
anume.

Titlurile lucrãrilor s-au referit la o paletã largã
de domenii. De la politici promoþionale în turism,
bãnci, asigurãri, la politica de produs, crearea ºi
lansarea pe piaþã a unui produs de cãtre o societate
comercialã pânã la locul, rolul ºi importanþa
negocierilor în economia de piaþã. N-au lipsit
studiile comparative ale strategiilor de marketing
din principalele domenii de activitate.

Conducerea facultãþii a acordat o atenþie
specialã organizãrii examenului de licenþã,
elaborând un Ghid de îndrumare a absolvenþilor
care oferã informaþii utile vizând metodologia de
desfãºurare a examenului, premisele necesare
prezentãrii în cele mai bune condiþii în faþa
comisiilor de examinare la înalte cote de exigenþã.

Ghidul prezintã:
� calendarul etapelor examenului de licenþã;
� metodologia organizãrii ºi desfãºurãrii

examenului;
� tematica la disciplinele fundamentale ºi de

specialitate;
� bibliografia necesarã pentru disciplinele

prevãzute;
� exemple de întrebãri ce pot fi regãsite în

grile;
� organizarea de consultaþii.
Conducerea Facultãþii de Marketing ºi

Afaceri Economice Internaþionale a fost deosebit
de preocupatã ca organizarea examenului de
licenþã sã decurgã în cele mai bune condiþii ºi sã
se ridice, prin întreaga desfãºurare, prin modul
de evaluare a cunoºtinþelor absolvenþilor, la
standardele impuse de realizarea unui proces de
învãþãmânt de calitate, precum ºi de exigenþele
actuale ale pieþei muncii din România.

Desfãºurarea efectivã a examenului de
licenþã, în perioada 25-27 august 2005 a pus în
evidenþã reuºita eforturilor depuse de conducerea
facultãþii ºi de cãtre studenþi. Astfel, din cei înscriºi
s-au prezentat 99%, iar cei care au obþinut media
peste ºase reprezintã 98,7�.

Lucrarea scrisã a dovedit o pregãtire
responsabilã a studenþilor, rãspunzând
exigenþelor profesionale necesare unui absolvent
în domeniul marketingului. Susþinerea lucrãrii
de licenþã a constat dintr-un dialog al comisiei
cu absolventul, plan teoretic pentru evaluarea
cunoºtinþelor privind disciplinele fundamentale
ºi de specialitate. În plan practic, prin studiul
de caz, prezent în fiecare lucrare, la nivel micro
ºi macroeconomic absolvenþii, în majoritatea
lor, au dovedit capacitatea de analizã ºi sintezã,
de utilizare a conceptelor în raport de specificul
temei alese. În majoritatea lucrãrilor se
regãsesc concluzii ºi propuneri interesante din
studiul de caz.

Rezultatele foarte bune obþinute de
absolvenþii Facultãþii de Marketing au
demonstrat, pe de o parte, conºtientizarea
studenþilor de a se pregãti la nivelul exigenþelor
ce se impun prin prezentarea la un examen de
licenþã, iar pe de altã parte, eficienþa activitãþii
cadrelor didactice, care prin asigurarea de
cursuri scrise ºi expuse în sãli ºi pe Internet;
seminarii, aplicaþii practice au contribuit la
pregãtirea specialiºtilor în domeniul
marketingului la nivel naþional ºi internaþional.
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LUNI
10 octombrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  7x sport. Emisiune de Cristina Matei
  7:00  Sãptãmâna externã (r)
  7:30  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
  9:50  ªtiri tvRM
10:00  Ceata lui Piþigoi. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
12:00  Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu (r)
13:00  Teleshopping
13:30   Film documentar: Lumea aºa cum este: Un punct pe hartã
            � Drome (I) (r)
14:00  ªtiri tvRM
14:08   Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
14:30  Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
           Emisiune de Ioan Filip
15:00  Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este � 5 ani de
           îmbogãþire a patrimoniului (r)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. V
16:30  Teleshopping
17:00   Dragi mi-s cântecele mele: Aurelia Colibã, Viorica Sandu.
           Emisiune de Theodora Popescu
17:30   Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive: Bolile de stomac.
           Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:30  Actualitãþi
19:00  Jurnal economic
19:15  Vox populi: Avem nevoie de culturã?
           Realizator George Nicolau
20:00  Supertehnologii. Emisiune de Alexandru Mironov
           ºi Cristian Român
21:00  Economia: pentru cine? Mediul de afaceri.
           Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00  Presa pe diagonalã
22:30  Religia începutului de mileniu.
           Emisiune de Carmen Fulger
23:30  24 de ore. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:10  Film serial: Cavalerii cerului ep. (V) (r)
01:00  Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
01:30  Dragi mi-s cântecele mele (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Mioriþa (r)
04:00  Religia începutului de mileniu (r)
05:00  Vox populi (r)

MARÞI
11 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  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
  9:50  ªtiri tvRM
10:00  Film artistic: Mata Hari (Franþa) (r)
12:00  Arta documentarului: Pe urmele lui Balto (r)
13:00  Teleshopping
13:30  Film documentar: Lumea aºa cum este � 5 ani de
           îmbogãþire a patrimoniului (r)
14:00  ªtiri tvRM
14:08  Medalion muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
14:45  Vreau o casã. Emisiune de Adelina Grancea
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este �
           Marea Britanie azi (II)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. VI
16:30  Teleshopping
17:00  Dragi mi-s cântecele mele: Victoriþa Lãcãtuºu,
           Constantin Cârjaliu. Emisiune de Theodora Popescu
17:30  Cabinet juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
18:30  Actualitãþi
19:00  Jurnal economic
19:15  Ani de liceu: Liceul de coregrafie �Floria Capsali�.
           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.
           Emisiune de conf. univ. dr. Mihai Milca
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
12 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  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
  9:50  ªtiri tvRM
10:00  România ºi geopolitica. Emisiune de Mihai Milca (r)
11:00  Punþi culturale. Emisiune de Mihaela Anastase (r)
11:30  Amintiri de la filmare. Emisiune de Ion Bucheru (r)
12:00  Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
13:00  Teleshopping
13:30  Film documentar: Lumea aºa cum este �
           Marea Britanie azi (II) (r)
14:00  ªtiri tvRM
14:08  Eva � Talk show cu ºi despre femei.
           Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
15:10  Virtuozi ai muzicii clasice: Recital de vioarã, oboi ºi pian.
           Emisiune de Mihai Darie
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este � Patrimoniul
           cultural al umanitãþii (II)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. VII
16:30  Teleshopping
17:00  Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30  Emigrant în România. Emisiune de Mihaela Anastase
18:00  Café concert. Emisiune de Sorin Petre
18:30  Actualitãþi
19:00  Jurnal economic
19:15  Mereu în top: Carmen Stãnescu � actriþã.
           Emisiune de Violeta Screciu
20:00   Gazonul fierbinte: Între Cupa UEFA ºi Campionatul Intern
           de Fotbal. Emisiune de Mugur Popovici
21:00   De la magistru la discipol: Invitaþi Sorin Zaharia � director
           Agenþia Naþionalã pentru parteneriatul între universitãþi
             ºi mediul de afaceri, prof. univ. dr. Emilia Bondrea � decan
           Facultatea de Limbi Strãine Universitatea Spiru Haret.
           Emisiune de Corneliu Toader
22:00  Presa pe diagonalã
22:30  Seara muzicii culte: Izvorani 2005 �
           Concertul lunii septembrie. Emisiune de Mihai Darie
23:30  24 de ore. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00  Film documentar: Lumea aºa cum este (r)
00:30  Film serial: Cavalerii cerului ep. (II) (r)
01:00  Mereu în top (r)
01:30  Emigrant în România (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Dragi mi-s cântecele mele (r)
04:00  Gazonul fierbinte (r)
05:00  Deschide cartea! (r)

JOI
13 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  Telematinal�fãrã egal (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 �
           Patrimoniul cultural al umanitãþii (II) (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 (II) (r)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului ep. VIII
16:30  Teleshopping
17:00  Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
17:30  Amintiri de la filmare: Invitat: Emil Hossu � actor
           Teatrul Nottara. Emisiune de Ion Bucheru
18:00  Poveste de la arlechin: Teatrul Masca � Primul festival
           stradal. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:30  Actualitãþi

19:00  Jurnal economic
19:15  În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:10  Minuni ale lumii � Globespin. 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. (r)
00:30  Film serial: Cavalerii cerului ep. VIII (r)
01:00  Preluare Deutsche Welle (r)
01:30  Amintiri de la filmare (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Poveste de la arlechin (r)
04:00  În dialog cu autoritatea (r)

VINERI
14 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  Telematinal�fãrã egal (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 �
           Un punct pe hartã: Drome (II)
14:00  ªtiri tvRM
14:08   7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive interne.
           Emisiune de Cristina Matei
14:45  Profil spiritual: Invitatã prof. Irina Mavrodin.
           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: Facultatea de Marketing ºi Afaceri
           Economice Internaþionale � Universitatea Spiru Haret.
           Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00  Azi debutant, mâine vedetã. Emisiune concurs.
           Realizator Marius Micu
21:00  ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
22:00  Presa pe diagonalã
22:30  Proiect IT&C. Emisiune de Daniel Paraschiv
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
15 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 �Telematinal�fãrã egal� - Selecþiuni din cele mai
             reuºite momente ale emisiunii �Telematinal�fãrã egal�.
           Realizator Oana Nicolae
10:00 S.O.S. Sunteþi un om sãnãtos? � Bolile endocrine.
           Emisiune de dr. Constantin Dumitrache
11:00  Caleidoscop. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
12:00  Agricultura ºi alimentaþia: De la proprietatea funciarã
             la cooperaþia agricolã (II). Invitaþi: prof. dr. Florin Screciu,
           dr. ing. Vasile Marin. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00  Cultura minoritãþilor: DiverFest.
           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: Pe urmele lui Balto.
           Realizator Daniel Paraschiv
18:30  Actualitãþi
19:00  Vechi ºlagãre româneºti. Emisiune de Sorin Petre
19:30  Viaþa în miºcare: Cãlãtorie prin lumea satului
           tradiþional românesc. Atmosfera târgurilor de toamnã.
           Emisiune de Ilinca Petre ºi Mugur Popovici
20:00  Film artistic românesc: Premiera
22:00  O lume minunatã. Emisiune de divertisment.
           Realizator Mihai Constantinescu
23:00  Cântã-mi, lãutare! Emisiune de Sorin Petre
23:30  Sãptãmâna internã
00:00  Minuni ale lumii - Globespin (r)
00:10  Film artistic românesc: Premiera (r)
01:30  Mioriþa (r)
02:00  Vechi ºlagãre româneºti (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Viaþa în miºcare (r)
04:00  Caleidoscop (r)
05:00 O lume minunatã (r)

DUMINICÃ
16 octombrie 2005

  6:00  Program muzical (r)
  6:30  Sportul în lume (r)
  7:00  Sãptãmâna internã (r)
  7:30  Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
  8:00  Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
  9:00  Mini Miss & Mini Mister România.
           Emisiune de Inoan Gavrilã
   9:30  Mugurel de cântec românesc. Emisiune de Dumitru Cucu
10:00  Emisiune pentru copii. Realizator ªtefan Iordache
11:00   Sã stãm de vorbã: cu Alexandra Ungureanu, Noni Huterrer
           � Circul Globus Bucureºti. Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00  Film artistic: Maria Antoaneta ep. III (Franþa)
14:00  Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia Dumitrescu
15:00  Crosul Loteriei Române � spectacol înregistrat cu carul
           de reportaj în data de 9 octombrie la Piaþa Constituþiei.
           Emisiune de Viorel Popescu
18:30  Actualitãþi
19:00  Café concert. Emisiune de Sorin Petre
19:30  Film documentar: Palatul Buckingam
20:00  Cântecul ºi casa lui: Invitaþi: Irina Someºan, Cãtãlin
           Maximiuc, Dorina Enache. Emisiune de Ionela Prodan
21:00   Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
21:15  Film artistic: The only Thrill (S.U.A)
23:00   Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
23:30  Sãptãmâna externã
00:00  Ghici cine vine la Silvia?
01:00  Cântã-mi lãutare (r)
02:00  Film artistic (r)
02:30  Actualitãþi (r)
03:00  Dragi mi-s cântecele mele (r)
03:30  Parada melodiilor (r)
04:30  Sã stãm de vorbã (r)

Noua grilã de programe a tvRM

Televiziunea România de Mâine �
tvRM, o instituþie unicã la aceastã orã în
România, prin profilul ei de post naþional,
universitar ºi cultural � propune la acest
început de an universitar o grilã nouã ce
va acoperi trei anotimpuri: toamnã, iarnã,
primãvarã.

O grilã în care veþi regãsi emisiunile
ce ºi-au câºtigat segmentul lor de
public, dar care vor fi prezentate într-o
þinutã nouã tocmai pentru a marca
efortul de a-ºi þine în continuare alãturi
telespectatorii fideli, însoþite, aºa cum
e firesc, de foarte multe noutãþi.

Evident, trebuie sã mã refer în
primul rând la emisiunile de
învãþãmânt. Programul zilnic al
�Universitãþii de dimineaþã� oferã
consultaþii la disciplinele preluate în
planurile de învãþãmânt ale tuturor
facultãþilor Universitãþii Spiru Haret,
din Bucureºti ºi din þarã.

Fiind, dupã toate criteriile de calitate
ºi numãr, cea mai puternicã instituþie de
învãþãmânt superior particular din
România, Universitatea Spiru Haret

dispune de un corp profesoral de elitã din
rândul cãruia tvRM a selectat pe cei care
dialogheazã, în cadrul emisiunilor noastre,
cu studenþii din întreaga þarã, dar ºi cu
publicul interesat de unele teme ce devin
adevãrate sãrbãtori intelectuale.

Acestui capitol de educaþie i se adaugã
în mod firesc segmentul cultural, emisiunile
diverse � talk-show, reportaj, documentar
� prezente zilnic în programul nostru. De
la talk-show-ul  susþinut de profesorul
nostru Caragea, emisiune intratã deja în
topurile de gen, la dezbaterea pe subiectele
istoriei româneºti contemporane, cu
secretele ei, cu marile întrebãri pe care
moderatorul Corneliu Toader ºi reputatul
scriitor ºi istoric Alexandru Mihai
Stoenescu o susþin în emisiunea �Istorie
recentã�, apoi la o emisiune nouã, numitã
�ªtiinþã ºi spiritualitate� al cãrei autor este
cunoscutul teleast Alexandru Mironov ºi,
depãºind spaþiul culturii ºi intrând în cel al
economiei româneºti, emisiunea
�Economia: pentru cine?� pe care o
conduce cu binecunoscutul sãu simþ
polemic ºi cu un profesionalism necontestat,
dr. Ilie ªerbãnescu.

Nicolae Dan FRUNTELATÃ

Sã privim împreunã în viitorul imediat!
Sã privim programele tvRM!

Intrãm acum în diversitatea de
preocupãri a tvRM, care, tocmai pentru cã
se adreseazã cu prioritate tinerei generaþii,
elevilor ºi studenþilor, dar ºi intelectualilor
acestei þãri, se conduce dupã o parafrazã a
vechiului dicton latin �nimic din ceea ce
este al acestei þãri nu ne poate fi strãin�.

Aºadar, o emisiune nouã �România ºi
geopolitica� pregãtitã de dr. Mihai Milca, un
sociolog din �noul val�, împreunã cu mai
tânãrul sãu coleg dr. Mihai Darie, continuarea
unui ciclu de dezbateri �Religia începutului
de mileniu�, realizatã de Carmen Fulger,
dezbaterile interactive moderate de un

gazetar recunoscut prin incisivitatea ºi curajul
sãu, George Nicolau �În dialog cu
autoritatea� ºi �Vox populi�. Dialogurile
despre profesie ºi profesionalism cu mari
universitari, în noua emisiune �De la
magistru la discipol�, continuarea
emisiunilor despre agricultura româneascã
organizate de prof. univ. dr. Constantin

Pintilie, emisiunile de informaþie culturalã ºi
de dialog cu mari personalitãþi culturale din
România: �Profil spiritual�, �Calendar
cultural�, �Amintiri de la filmare�, �Poveste
de la arlechin�, �Cinepanorama�, �Punþi
culturale�, �Mereu în top� etc.

TvRM propune în aceastã grilã un nou
tip de emisiuni de ºtiinþã care vor avea nota
lor de spectaculos, de senzaþional ºtiinþific
uneori. Emisiuni susþinute de filme
documentare de ultimã orã, realizate în
strãinãtate ºi comentate de specialiºti de vârf
ai domeniului de la noi din þarã.
�Supertehnologii�, �Minuni ale lumii�,
Terapii alternative�, �Tehnologii la zi� � iatã
câteva dintre genericele emisiunilor pe care
le veþi vedea începând din aceastã toamnã.

ªi pentru cã tot suntem în interiorul
acestui domeniu, aº vrea sã menþionez unul

dintre tronsoanele forte ale grilei: dialogul
cu mari medici ºi profesori despre �bolile
trupului ºi sufletului� în acest început de
mileniu care, din pãcate, atenteazã prin
numeroºi factori la sãnãtatea omului.
Aºadar, prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache, prof. univ. dr. HC Ioan Pop
de Popa, prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu,

prof. univ. dr. Alexandru Oproiu, prof.
univ. dr. Viorel Poalelungi, prof. univ. dr.
Florin Tudose � iatã un corp de realizatori
de elitã care vor fi în legãturã cu
dumneavoastrã prin intermediul tvRM.

Ce mai oferã grila tvRM?
O emisiune pentru suflet, în fiecare

duminicã: �Ecumenica�. Emisiuni pentru
copii, în zilele de week-end. Numeroasele
emisiuni pentru tineret: �Ani de liceu�,
�Viaþã de student�, �Eva�, �Sã stãm de
vorbã�, �Vreau o casã� (emisiune nouã),
un dinamic ºi atractiv concurs între licee.
În fiecare dimineaþã, o emisiune plinã de
antren: �Telematinal... fãrã egal�.

Sã nu credeþi cã am uitat sportul. Însoþiþi
de cunoscutul gazetar Mugur Popovici veþi
pãºi pe �Gazonul fierbinte�, veþi vedea
sinteze ale marilor meciuri de fotbal ale
sezonului, veþi urmãri transmisiuni speciale
cu carul de reportaj al tvRM în cadrul
�studioului 4�, de la competiþii ale juniorilor
la handbal, fotbal, scrimã, box, gimnasticã.
Emisiunile de ºtiri prezentate de echipa lui
George Marinescu, �Presa pe diagonalã� �
o emisiune de constantã audienþã � întregesc
dinamica noii grile.

ªi �last but not least�, departamentul de
divertisment vine cu o ofertã care, valoric ºi
cantitativ, se poate înscrie în orice competiþie.
De la muzicã popularã (�Dragi mi-s cântecele
mele�), la muzica uºoarã (�Parada
melodiilor�) ºi pânã la muzica cultã (�Seara
muzicii culte� ºi �Virtuozi ai muzicii clasice�),

de la �Café concert� unde se includ
�Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu� la emisiuni
deja consacrate �Cântecul ºi casa lui� ºi
�Îþi mai aduci aminte, doamnã?� unde
Ionela Prodan, o doamnã a cântecului
popular, îºi prezintã invitaþii.

Noi emisiuni de divertisment în
week-end, �O lume minunatã�, �Ghici
cine vine la Silvia�, �La porþile dorului�
� emisiune concurs. ªi alte câteva pe
care nu vi le deconspirãm, deocamdatã,
rugându-vã sã fiþi sâmbãta ºi duminica,
oaspeþii noºtri.

Sã nu uitãm capitolul film cu
greutatea lui specificã. Zilnic, un serial
de ficþiune în tronsonul de dupã amiazã,
numeroase documente de cãlãtorie ºi nu
numai (�Lumea aºa cum este� ºi �Arta
documentarului�), serii de filme
româneºti ºi strãine.

Mã opresc aici, cu sentimentul cã  v-am
�bombardat� cu foarte multe informaþii.

Dar este un început de drum, este o
grilã pentru peste o jumãtate de an, este
un pariu cu noi înºine ºi cu statutul
nostru, repet, cu totul special în lumea
televiziunilor autohtone.

Vã invit sã ne însoþiþi în aceastã
aventurã a spiritului gazetãresc, vã invit sã
vã luminaþi mintea ºi inima cu adevãrurile
pe care vor încerca sã vi le transmitã
redactorii ºi colaboratorii noºtri.

Sã privim împreunã în viitorul
imediat!
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C U V Â N T A R E A
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rostitã cu prilejul deschiderii anului de învãþãmânt 2005-2006

În acest context, rãspunzând
necesitãþilor interne de reformare a
învãþãmântului superior românesc,
dar ºi cerinþelor izvorâte din
apropiata integrare a României în
Uniunea Europeanã, a fost creatã ºi
adoptatã, în ultimul an, o mare parte
a cadrului legislativ care
reglementeazã activitatea în acest
domeniu.

Începând cu anul universitar 2005�
2006, întregul sistem de învãþãmânt
superior românesc este organizat pe
trei cicluri: licenþã � masterat �
doctorat.

Ciclul I  �  studiile  universitare de
licenþã � va avea o duratã de 3-4 ani,
corespunzãtori unui numãr de 180-
240 credite transferabile, conform
Sistemului european de credite de
studiu transferabile. În Universitatea
noastrã, programele de studii pentru
ciclul I au fost restructurate pe trei ani,
excepþie fãcând studiile pentru acele
profesii care sunt reglementate prin
directive sectoriale ale Uniunii
Europene, respectiv medicina ºi
arhitectura. Studiile din primul ciclu
sunt organizate pe domenii largi, fiind
centrate pe student. Acesta are, astfel,

posibilitatea sã urmeze cãi flexibile
de studiu. Ele asigurã un nivel de
calificare adecvat exercitãrii unei
profesii, în vederea inserþiei pe piaþa
forþei de muncã, prin cunoºtinþe
generale ºi de specialitate
corespunzãtoare.

Durata ciclului II � studiile
masterale � va fi de 1-2 ani,
corespunzând unui numãr de 60
credite transferabile pentru un an de
studiu. Admiterea în ciclul de
masterat este condiþionatã de
obþinerea diplomei acordate dupã
finalizarea studiilor universitare de
licenþã. Masteratul asigurã
aprofundarea în domeniul studiilor
de licenþã sau într-un domeniu
apropiat, dezvoltarea capacitãþilor
de cercetare ºtiinþificã ºi constituie
o bazã pregãtitoare obligatorie
pentru studiile doctorale.

Durata totalã cumulatã a
ciclurilor I ºi II trebuie sã
corespundã obþinerii a cel puþin 300
credite de studiu transferabile.

Ciclul III � studiile universitare
de doctorat � are, de regulã, o duratã
de 3 ani. Diploma de doctor atestã
cã titularul acesteia a dobândit
cunoºtinþe ºi competenþe generale ºi
de specialitate, precum ºi abilitãþi

cognitive specifice. Treptat, se va
trece de la sistemul actual, care
constã în îndrumarea individualã a
doctoranzilor, la sistemul ºcolilor
doctorale, bazat pe cursuri, examene
ºi stagii de cercetare.

În ultimã instanþã, structura
studiilor universitare pe cele trei
cicluri va permite:

1. racordarea învãþãmântului
universitar din România la spaþiul
european al învãþãmântului superior
ºi al cercetãrii ºtiinþifice, conform
prevederilor Declaraþiei de la
Bologna, semnatã de miniºtrii
educaþiei din 40 de þãri europene,
inclusiv din România, în anul 1999;

2. corelarea instituþionalã mai
bunã a învãþãmântului superior cu
piaþa forþei de muncã;

3. corelarea mai bunã a domeniilor
ºi specializãrilor universitare cu
nomenclatorul ocupaþiilor, care se
reactualizeazã periodic;

4. optimizarea activitãþilor practice
în ansamblul procesului didactic;

5. lãrgirea conþinutului califi-
cãrilor universitare în aºa fel încât
sã sporeascã ºansele de plasament
pe piaþa forþei de muncã ale
absolvenþilor ºi sã ducã la
deblocarea de fonduri ºi resurse,

care sã contribuie la creºterea
calitãþii procesului educaþional
pentru specializãrile ºcolarizate.

În vederea realizãrii convergenþei,
compatibilitãþii ºi comparabilitãþii
structurii programelor de studii, a fost
generalizatã utilizarea sistemului care
permite transferul creditelor de
studiu. În acest fel, se urmãreºte
realizarea unei competiþii reale în
mediul universitar, cu scopul de a
promova performanþa ºi a creºte
calitatea cursurilor universitare.

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Grija ºi interesul constante

manifestate faþã de studenþi, faþã de
problemele lor, au stat permanent în
atenþia conducerii Universitãþii Spiru
Haret ºi a Fundaþiei România de
Mâine.

Concomitent cu crearea unor
condiþii de studiu, odihnã, recreere
deosebite, prin hotãrârea Consiliului
director al Fundaþiei România de
Mâine au fost acordate burse de merit
tuturor studenþilor de la forma de
învãþãmânt la zi, care au obþinut
medii între 9 ºi 10. Numai în ultimii
3 ani, efortul financiar în acest scop
se ridicã la circa 7 miliarde lei. Ca
urmare a rezultatelor remarcabile
obþinute în pregãtirea profesionalã în
anul universitar precedent, peste 350
de studenþi de la forma de învãþãmânt
de zi vor beneficia de burse de merit,
în acest an universitar.

Ca o nouã dovadã a preocupãrii
pentru destinul tinerilor din mediul
rural ºi ca expresie a dorinþei de a veni
în sprijinul familiilor de þãrani afectate
de inundaþiile din acest an, Consiliul
director al Fundaþiei România de
Mâine ºi Senatul Universitãþii Spiru
Haret au hotãrât instituirea unui fond

de 15.000.000.000 lei pentru burse
sociale, acordate � pe bazã de
documente doveditoare � fiilor de
þãrani din judeþele afectate de
inundaþii, absolvenþi de liceu cu
diplomã de bacalaureat, promoþia
2005, cu media peste 7, care doresc
sã urmeze studiile universitare de
licenþã, forma de învãþãmânt la
distanþã, la Universitatea Spiru Haret.

În acest fel, considerãm cã putem
susþine efectiv un numãr important
de adolescenþi sã se realizeze
profesional ºi social, putem aduce
o razã de bucurie ºi speranþã în
familiile afectate de inundaþii,
contribuind la creºterea numãrului

tinerilor din mediul rural care au
acces în învãþãmântul superior.

Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
În încheierea cuvântului meu, vã

doresc din toatã inima multã sãnãtate
ºi succese deosebite în noul an
universitar. Sã demonstrãm cu toþi,
prin fapte, cã suntem pregãtiþi sã
rãspundem eficient provocãrilor
începutului de secol în sfera educaþiei,
cã Universitatea Spiru Haret este,
deja, o universitate pentru România
de mâine.

Vã mulþumesc.

Festivitatea consacratã deschiderii noului an de învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret

(Continuare din pag. 1)

Ca preludiu al însemnãrilor despre
bogatul program artistic, care a
încununat, în Aula Magna, festivitatea de
deschidere a noului an de învãþãmânt
2005-2006, poate fi evocat faptul cã, încã
de la înfiinþare, Universitatea Spiru Haret
ºi-a propus, prin întregul sãu program, o
amplã operã de sintezã ºtiinþificã ºi
culturalã. În consens cu obiectivele
umaniste ale Fundaþiei România de
Mâine, în cuprinsul cãreia îºi desfãºoarã
activitatea, Universitatea noastrã a
acordat o atenþie specialã domeniilor
învãþãmântului artistic, dintre care face
parte ºi Facultatea de Muzicã, principalul
�actor� al amintitului program artistic.
Prin disponibilitatea ei creatoare ºi
receptivitatea faþã de talentul muzical

întâlnit ºi în alte compartimente
universitare, Facultatea noastrã de
Muzicã a concentrat, în profilul ºi
activitatea ei, pasiunea ºi preocupãrile
artistice ale unui numãr mult mai mare
de studenþi decât cei înscriºi în evidenþele
sale, practic ale tuturor celor pentru care
apariþia pe scena sãlii de concert a
reprezentat ºi reprezintã un ideal cel
puþin corelativ celui strict profesional.

Dintr-un asemenea filon aurifer s-a
revendicat, prin programul ei, ºi formaþia
Viorile Româneºti � Grigoraº Dinicu,
condusã de virtuosul violonist Sorin
Petre,  care-ºi desfãºoarã curent
activitatea în cadrul Televiziunii
România de Mâine. Din interpretarea
acestor artiºti, simþi cum melosul popular

aspirã la acea înãlþime metafizicã,
consacratã, nu numai pentru noi,
românii, prin celebrele Rapsodii
enesciene. Din acelaºi filon s-a
revendicat ºi Ionuþ Gavrilã în luminoasa
interpretare a unui lied de George
Enescu, acompaniat la pian de Dorina
Arsenescu. Dialogul dintre voce ºi
instrument îl percepi ca pe un flux al
interogaþiilor rãscolitoare.

ªi iubitorii folclorului muzical
românesc au gãsit în acest program artistic
autentice bucurii estetice. Cele douã
melodii, interpretate de Ionela Prodan,
au depãºit nivelul frecvent întâlnit în
muzica lãutãreascã, propunându-ne o
þinutã de concert, ale cãrui rezonanþe le
duci cu tine dincolo de sala de spectacol.

În aceeaºi ordine a sentimentelor,
cunoscuta solistã Elisabeta Turcu,
studentã la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, a conferit unor
melodii populare de sorginte argeºeanã un
mult mai larg caracter reprezentativ,
filtrându-le, prin vocea ei caldã,
luminoasã, ºi ridicându-le la un nivel
naþional de expresie muzicalã. Cât despre
Gheorghe Roºoga, marele interpret al
cântecului de pe plaiurile olteneºti, ce sã
mai adãugãm în plus, dupã ce a reuºit,
pentru noi cel puþin, în primã audiþie, sã
ridice binecunoscutul apelativ solistic
Gheorghe la înãlþimea unei balade de
þinutã clasicã? ªi pentru a arãta cã pânã ºi
eventualele bariere dintre genurile
artistice se transformã, sub puterea

talentului, în tot atâtea punþi de legãturã,
de comunicare, Maria Dragomiroiu a
încântat deopotrivã asistenþa prin
interpretarea unor cântece populare, dar
ºi a unora aparþinând muzicii uºoare.

A urmat, ca o promisiune de apropiatã
împlinire, supranumita Giulia, studentã
la Facultatea de Sociologie-Psihologie,
pentru care muzica uºoarã, iatã,
reprezintã un puternic stimulent pentru
creaþia autenticã, de orice naturã.
Melodia Sã-mi atingi din nou inima a
primit încãrcãtura sentimentalã a
invitaþiei spre o mitologicã bãtaie cu
flori. Mereu tânãrul Cãtãlin Criºan,
reprezentant consacrat al muzicii uºoare
româneºti, prin melodia sa Am aºteptat
un semn, a arãtat cã, de fapt, un asemenea

semn l-a primit de multã vreme din
partea talentului vocal. Sã-l valorifice pe
mai departe spre bucuria tuturor
admiratorilor sãi!

În încheierea programului artistic,
formaþia Carpe Diem, alcãtuitã din
studenþi ai Facultãþii de Muzicã (Cãtãlin
Popa la chitarã, Silviu Mocanu la
chitarã-bass, Sebastian Badiu la clape,
Ovidiu Stelian Niþã la tobe, Cristina
Ivanovici � solistã), a demonstrat cã cele
câteva luni de când funcþioneazã i-au fost
faste ºi cã ascendenþa sa artisticã este în
plinã desfãºurare. Emoþie de toamnã, una
dintre cele trei piese interpretate, se aratã
astfel a fi de bun augur. I-l dorim ºi noi
din toatã inima!

Mihai IORDÃNESCU

UN  PROGRAM  ARTISTIC  CU  PERSONALITATE
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