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În pregãtirea anului
de învãþãmânt 2006-2007

ªedinþa Senatului
Universitãþii Spiru Haret

Marþi, 25 aprilie 2006, în Amfiteatrul Studio din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, a
avut loc ºedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Discutarea ºi aprobarea Metodologiei admiterii în ciclul de studii universitare de
licenþã pentru anul de învãþãmânt 2006-2007.
2. Discutarea ºi aprobarea Metodologiei organizãrii ºi desfãºurãrii examenelor de
finalizare a studiilor.
3. Discutarea ºi aprobarea Metodologiei de organizare ºi desfãºurare a studiilor
universitare de masterat, în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 404
din 29 martie 2006.
4. Aprobarea înfiinþãrii ºi funcþionãrii Departamentului IT în cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
5. Discutarea ºi aprobarea desfãºurãrii sesiunii de examene de varã, pentru forma de
învãþãmânt la distanþã, pe baza Programului ExamViewPro, în perioada 13 mai-2 iulie 2006.
6. Discutarea ºi aprobarea propunerii de evaluare pe calculator a studenþilor de la
formele de învãþãmânt de zi ºi cu frecvenþã redusã, începând cu sesiunea de varã a
anului universitar 2005-2006.
Alãturi de membrii Senatului, la lucrãrile sesiunii au participat ºefii de catedrã, precum ºi directorii
Centrelor teritoriale de învãþãmânt la distanþã.
Conducând dezbaterile, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret, a fãcut o
serie de completãri ºi precizãri la fiecare punct al ordinea de zi, a rãspuns la întrebãrile participanþilor, în
vederea clarificãrii tuturor problemelor ridicate.
În final, Senatul universitar a aprobat documentele aflate pe ordinea de zi.

În legãturã cu metodologia
admiterii în anul I de studii
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Ce probleme se ridicã la acest punct al ordinei de zi?
Din material, se observã cã nu existã mari diferenþe faþã
de metodologia de anul trecut. Baza legalã este aceeaºi:
Legea învãþãmântului  Articolul 60 ºi, mai nou,
Ordinul Ministrului educaþiei ºi cercetãrii din 2006, care,
de fapt, nu face altceva decât sã reia prevederile din Legea
învãþãmântului. Dar, în ceea ce priveºte formele de
învãþãmânt, întotdeauna s-au ridicat probleme: dacã
universitãþile au sau nu au dreptul sã organizeze admitere
la învãþãmântul la distanþã? Aþi citit Articolul 60 în care
se subliniazã cã toate universitãþile în care funcþioneazã
forma de învãþãmânt la zi pot organiza admitere la toate
celelalte forme de învãþãmânt: la distanþã, cu frecvenþã
redusã ºi la seral. Aceasta este baza legalã. Dacã mai
întreabã cineva, dvs. nu aveþi altceva de fãcut decât sã le
propuneþi sã citeascã aceste prevederi legale.
Privitor la acest punct al ordinei de zi, altele sunt
problemele pe care le avem noi de rezolvat. Aici, vã rog
pe dumneavoastrã, în primul rând, sã cunoaºteþi bine
cerinþele ºi facilitãþile noastre. Dupã cum ºtiþi, noi nu am
modificat taxele; de vreo trei-patru ani menþinem aceleaºi
taxe de studii. Nici în acest an nu ne propunem sã aducem
modificãri. Deºi, într-un fel, s-ar impune. Nu o vom face
pentru cã avem în vedere situaþia materialã a multor
studenþi. Deocamdatã, nu putem sã ne angajãm sã-i
finanþãm, pentru cã investiþiile sunt foarte mari. Nu orice
universitate poate sã facã faþã unor investiþii de milioane
de euro, de dolari în tehnologiile moderne, fãrã de care
nu se poate face învãþãmânt de calitate, în general, dar,
în special, învãþãmânt la distanþã. Chiar recent am semnat
un contract care se va ridica, pe tot parcursul anului, la
peste un milion de dolari. Este vorba de o investiþie într-o
Platformã e-Learning (Blackboard). De fapt, fãrã aceastã
platformã nici o universitate nu poate sã organizeze ºi sã
desfãºoare învãþãmânt la distanþã de calitate. Noi ne-am
permis ºi am plãtit aceºti bani. E o platformã care

METODOLOGIA ADMITERII

în ciclul de studii universitare de licenþã
pentru anul de învãþãmânt 2006-2007
Aprobatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret în ºedinþa din 25 aprilie 2006

În conformitate cu prevederile
Legii învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, cu modificãrile
ulterioare,
În conformitate cu prevederile
Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare,
În temeiul Hotãrârii de Guvern
nr. 88/2005 privind organizarea
studiilor univer-sitare de licenþã ºi
a dispoziþiilor din OMEC nr. 3404/
2006 privind criteriile generale de
organizare ºi desfãºurare a
admiterii în ciclul de studii
universitare de licenþã pentru anul
2006-2007,
Senatul Universitãþii Spiru
Haret stabileºte urmãtoarea
Metodologie:

I. ORGANIZAREA
ADMITERII
Art.1. Ciclul de studii
universitare de licenþã se
organizeazã pe domenii de studiu.
Art. 2. (1) Admiterea în
Universitatea Spiru Haret se
organizeazã pe domenii de studiu
de licenþã.
(2) Constituirea formaþiunilor de studiu pe specializãri se face dupã exprimarea
opþiunilor de cãtre candidaþii
admiºi, cu luarea în considerare a
planului strategic al universitãþii.
Art. 3. Admiterea se organizeazã
pe domenii de studiu prevãzute în
Hotãrârea de Guvern nr. 88/2005,
la specializãrile acreditate ºi
autorizate ale Universitãþii Spiru
Haret (a se vedea documentul
UNIVERSITATEA SPIRU HARET.
Facultãþile ºi specializãrile din
domeniile studiilor universitare de
licenþã la care se organizeazã
admitere pentru anul de învãþãmânt
2006-2007. Pagina 2).
Art. 4. La Universitatea Spiru
Haret, formele de învãþãmânt la
distanþã ºi cu frecvenþã redusã
sunt organizate în conformitate cu:
(1) Prevederile art.60 (1)
din Legea învãþãmântului nr.84/
1995, republicatã, cu modificãrile
ulterioare:
Activitatea didacticã se
poate organiza în urmãtoarele
forme: de zi, seral, cu frecvenþã
redusã ºi la distanþã. Formele de
învãþãmânt seral, cu frecvenþã
redusã ºi la distanþã pot fi
organizate de instituþiile de
învãþãmânt superior care au
cursuri de zi;
(2) Prevederile art.8 din
Ordinul ministrului educaþiei ºi
cercetãrii nr.3404 din 7.03.2006
privind criteriile generale de

organizare ºi desfãºurare a
admiterii în ciclul de studii
universitare de licenþã pentru anul
2006-2007:
Formele de învãþãmânt cu
frecvenþã redusã sau învãþãmânt la
distanþã pot fi organizate numai de
cãtre universitãþile care organizeazã cursuri de zi, în domeniile
respective ºi dispun de departamente specializate.
Art. 5. Pentru toate formele de
învãþãmânt de zi, la distanþã ºi cu
frecvenþã redusã ale ciclului
universitar de licenþã, admiterea se
organizeazã astfel:
 în perioada mai-septembrie
a.c., pentru candidaþii posesori de
diplomã de bacalaureat din
promoþiile anterioare anului 2006;
 în perioada iulie-septembrie
a.c., pentru candidaþii absolvenþi de
liceu ai promoþiei 2006, care au
promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinþei eliberate
de liceu, în care se precizeazã
media generalã ºi notele obþinute
la probele susþinute, pânã la dobândirea diplomei de bacalaureat.
Art. 6. Admiterea pentru anul
universitar
2006-2007
se
desfãºoarã pentru formele de
învãþãmânt zi, la distanþã ºi cu
frecvenþã redusã.

II. CANDIDAÞII
LA ADMITERE
Art. 7. Pot candida la admiterea în învãþãmântul superior, în
ciclul de studii universitare de
licenþã, absolvenþii de liceu cu
diplomã de bacalaureat sau
diplomã echivalentã cu aceasta.
Art. 8. Documentele necesare
înscrierii la admitere sunt
urmãtoarele:
 diploma de bacalaureat
(diplomã echivalentã cu aceasta)
sau adeverinþã eliberatã de liceu,
pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul
2006, în original;
 certificatul de naºtere, în copie
(xerox);
 certificatul de cãsãtorie (dacã
este cazul), în copie (xerox);
 adeverinþã medicalã tip;
 copie dupã buletinul (cartea)
de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
 3 fotografii tip buletin de
identitate;
 adeverinþã de la facultatea la
care se aflã diploma de bacalaureat,
în original (pentru cei care urmeazã
a doua facultate);
 un dosar plic.
Art. 9. (1) Taxa de înscriere la
admitere este de 60 RON.

(2) Fiii de þãrani, cadre
didactice, pensionari ºi ºomeri,
aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt
scutiþi de plata taxei de înscriere
pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
 candidaþilor fii de þãrani, în
baza adeverinþei eliberate de
primãria comunei unde domiciliazã
pãrinþii lor, care sã ateste cã unica
sursã de venit a acestora este
agricultura;
 candidaþilor fii de cadre
didactice, în temeiul unei
adeverinþe eliberate de ºcoala unde
funcþioneazã pãrintele;
 candidaþilor fii de pensionari,
în baza cuponului de pensie din
ultima lunã;
 candidaþilor fii de ºomeri, în
temeiul unei adeverinþe care sã
ateste statutul de ºomer al pãrintelui;
(3) De asemenea, sunt
scutiþi de taxa de admitere ºi taxele
de ºcolarizare candidaþii care au
obþinut premii la olimpiadele
naþionale, olimpiadele ºi concursurile internaþionale.
Art. 10. Înscrierea ºi admiterea
se desfãºoarã la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13,
Sector 3, la sediile facultãþilor
din Bucureºti, Constanþa, Braºov,
Craiova,
Râmnicu-Vâlcea,
Câmpulung-Muscel, Blaj ºi la
Centrele pentru învãþãmânt la
distanþã ale Universitãþii Spiru
Haret din þarã ºi din strãinãtate.

III. DESFÃªURAREA
ªI REZULTATUL
ADMITERII
Art. 11. (1) Admiterea în anul I
se face, în principal, pe baza
rezultatelor obþinute la examenul
de bacalaureat, a fiºei-chestionar
ºi a discuþiei pe care o poartã un
membru al comisiei de admitere cu
fiecare candidat în parte, pe
marginea rãspunsurilor din fiºachestionar.
(2) Pentru domeniile/
specializãrile: arhitecturã, teatru,
muzicã, culturã fizicã ºi sport,
limbi ºi literaturi, relaþii internaþionale ºi studii europene,
facultãþile organizeazã teste de
aptitudini.
(3) Fiºa-chestionar se
semneazã de cadrul didactic care
a realizat interviul ºi se valideazã
de conducerea facultãþii respective.
(4) Rezultatele admiterii
se comunicã dupã susþinerea
interviului ºi, dupã caz, a testelor
de aptitudini.

IV. ALTE PRECIZÃRI ªI DISPOZIÞII FINALE
Art. 12. (1) Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2006-2007 se menþin la acelaºi
nivel ca în anii precedenþi, fiind urmãtoarele:

funcþioneazã la 2000 de universitãþi din Uniunea
Europeanã, America, Japonia ºi din alte þãri, cele mai
prestigioase universitãþi din lume. Nici noi nu mai puteam
merge fãrã aceastã platformã care va intra în funcþiune
începând din luna mai ºi va electroniza întreaga
comunicare între universitate, facultãþi ºi studenþi. ªi
evaluarea se va face cu ajutorul acestei platforme, cea
mai sigurã, cea mai dreaptã evaluare care se poate face.
Noi menþinem toate facilitãþile prevãzute, pe care
le-am oferit ºi anul trecut.
În plus, supunem aprobãrii dumneavoastrã pentru
olimpici, pentru premianþi, ºcolarizare gratuitã. Sunt
vârfurile din licee, care meritã aceastã atenþie. De fapt, spre
ei îºi îndreaptã atenþia ºi universitãþile din strãinãtate, în
special prestigioase universitãþi din S.U.A. ªi mulþi din
aceºti studenþi pleacã. Noi am ajuns la aceastã concluzie,
pentru cã sunt mulþi studenþi olimpici care au vãzut cum
este învãþãmântul în lume ºi refuzã sã mai urmeze
învãþãmântul de stat din România. Universitatea noastrã
echivaleazã în ceea ce priveºte calitatea învãþãmântului cu
marile universitãþi ale lumii.
La întrebarea privind începerea campaniei de admitere,
precizez cã aceasta se declanºeazã în luna mai, pentru cei
care sunt absolvenþi ºi posedã diplomã de bacalaureat.

(2) Prezenta Metodologie pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenþã
în anul universitar 2006-2007 a fost aprobatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret la data de
25 aprilie 2006.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
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Facultãþile ºi specializãrile din domeniile studiilor universitare de licenþã
la care se organizeazã admitere pentru anul de învãþãmânt 2006-2007
Aprobate de Senatul Universitãþii Spiru Haret în ºedinþa din 25 aprilie 2006
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METODOLOGIA

organizãrii ºi desfãºurãrii examenelor de finalizare a studiilor
Aprobatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret în ºedinþa din 25 aprilie 2006
I. INTRODUCERE
Organizarea ºi desfãºurarea examenului de finalizare a
studiilor, în cadrul Universitãþii Spiru Haret  examen de
licenþã, diplomã ºi disertaþie  se bazeazã pe prevederile
cuprinse în urmãtoarele acte normative:
 Legea Învãþãmântului nr. 84/1995 (art. 63, 67, 70 ºi
72) republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 Legea nr. 443/5 iulie 2002 privind înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret;
 Ordinul Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 3450
din 21 martie 2006 privind cadrul general de organizare
a examenelor de finalizare a studiilor în învãþãmântul
superior  examene de absolvire, licenþã, diplomã,
selecþie, disertaþie.
În organizarea finalizãrii studiilor universitare, se þine
seama ºi de:
® Adresa Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
nr. 42.317 din 24 ianuarie 2003, prin care se stabileºte dreptul
Universitãþii Spiru Haret de a organiza examen de licenþã
la specializarea Management financiar-contabil, ca
specializare acreditatã pentru studenþii anilor II-IV Zi ºi
II-V F.R. ai anului universitar 2002-2003;
® Adresa Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii nr.
30.355 din 5 mai 2004, referitoare la posibilitatea organizãrii
examenului de licenþã de cãtre facultãþile acreditate ºi pentru
specializãri autorizate, înrudite cu specializãri acreditate,
din acelaºi domeniu/profil.
Metodologia ia în consideraþie prevederile cuprinse în:
Carta Universitãþii Spiru Haret (articolele 13-15, 71) (7);
Regulamentul privind activitatea profesionalã a studenþilor
(articolele 56-65);
Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea
studiilor de masterat (articolele nr. 23-31);
Precizãrile privind organizarea ºi desfãºurarea
examenului de licenþã, al absolvenþilor formei de
învãþãmânt la distanþã (promoþia 2006), aprobate în ºedinþa
Senatului Universitãþii Spiru Haret, din 28 februarie 2006.
*
* *
În conformitate cu reglementãrile în vigoare:
 Facultãþile/specializãrile acreditate, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, organizeazã examen de licenþã/
diplomã, în sesiunea de varã 2006, la care se pot prezenta
absolvenþii specializãrilor pentru care se organizeazã
examenul de licenþã, promoþia 2006 ºi promoþiile anterioare,
de la învãþãmântul de zi, învãþãmântul cu frecvenþã
redusã ºi învãþãmântul la distanþã, precum ºi absolvenþi
ai altor universitãþi. Aprobarea pentru înscrierea la examenul
de licenþã/diplomã a absolvenþilor ºcolarizaþi de alte
universitãþi se acordã de cãtre decanul facultãþii, cu
respectarea reglementãrilor legale.
 În sesiunea de varã 2006, organizeazã examen de
licenþã atât facultãþile (specializãrile) nominalizate ca
acreditate prin Hotãrâre de Guvern, cât ºi facultãþile
(specializãrile) acreditate, fãrã ca acest fapt sã fie consfinþit
prin Hotãrâre de Guvern, dar pentru care CNEAA a înaintat,
în anul universitar 2004-2005, Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii Rapoartele privind acreditarea: Istorie, Bucureºti,
Limba ºi Literatura Românã  Limba ºi Literatura Strãinã,
Bucureºti, Matematicã-Informaticã, Bucureºti, Drept,
Constanþa, Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune,
Craiova ºi Câmpulung Muscel, Psihologie-Pedagogie,
Braºov, Administraþie publicã, Braºov.
 Condiþiile de susþinere a examenului de finalizare a
studiilor universitare sunt aceleaºi pentru cele trei forme
de învãþãmânt  zi, frecvenþã redusã, la distanþã.
Examenul de licenþã/diplomã se programeazã în sesiunea
de varã 2006, în lunile iunie ºi iulie ºi se desfãºoarã pentru
toate specializãrile acreditate ºi pentru toate formele de
învãþãmânt  zi, frecvenþã redusã ºi la distanþã, de la aceste
specializãri, la sediile facultãþilor organizatoare, din
Bucureºti ºi Braºov (Management, Administraþie Publicã
ºi Psihologie-Pedagogie).

II. FACULTÃÞILE
ªI SPECIALIZÃRILE CARE
ORGANIZEAZÃ EXAMEN
DE LICENÞÃ
 Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, specializarea
Drept;
 Management Financiar-Contabil, Bucureºti, specializãrile:
Contabilitate ºi informaticã de gestiune ºi Management
financiar-contabil (pentru absolvenþii promoþiei 2006 de la
forma de învãþãmânt frecvenþã redusã);
 Limbi ºi Literaturi Strãine, Bucureºti, specializarea Limba
ºi literatura strãinã A  Limba ºi literatura strãinã B;
 Filosofie ºi Jurnalism, Bucureºti, specializarea FilosofieJurnalism;
 Sociologie-Psihologie, Bucureºti, specializarea
Sociologie-Psihologie;
 Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,
Bucureºti, specializarea Marketing;
 Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti, specializãrile
Educaþie fizicã ºi sport, Kinetoterapie ºi Educaþie fizicã
ºi management în sport (în curs de lichidare);
 Muzicã, Bucureºti, specializarea Pedagogie muzicalã;
 Teatru, Bucureºti, specializarea Artele spectacolului
de teatru;
 Management, Braºov, specializãrile Management ºi
Managementul firmei (pentru absolvenþii formei de
învãþãmânt frecvenþã redusã);
 Limba ºi Literatura Românã, Bucureºti, specializarea
Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã strãinã;
 ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov, specializarea
Administraþie publicã;
 Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti, specializarea
Matematicã-Informaticã;
 Geografie, Bucureºti, specializarea Geografie;
 Contabilitate ºi finanþe, Câmpulung-Muscel,
specializarea Contabilitate ºi informaticã de gestiune ºi
Finanþe ºi contabilitate (pentru absolvenþii formei de
învãþãmânt frecvenþã redusã);

 Management Financiar-Contabil, Craiova, specializarea
Contabilitate ºi informaticã de gestiune ºi Management
financiar-contabil (pentru absolvenþii formei de
învãþãmânt frecvenþã redusã);
 Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, specializarea
Drept;
 Psihologie-Pedagogie, Braºov, specializarea PsihologiePedagogie;
La Facultatea de Medicinã Veterinarã, Bucureºti,
specializarea Medicinã veterinarã, se susþine, conform legii,
examen de diplomã.
La Masterat, studiile se finalizeazã cu examen de
disertaþie (prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de disertaþie).
*
* *
În conformitate cu prevederile legale în vigoare,
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, ºi
Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti,
organizeazã examen de licenþã ºi pentru specializãrile Drept,
Râmnicu Vâlcea ºi, respectiv, Contabilitate ºi informaticã
de gestiune, Râmnicu Vâlcea ºi Braºov ºi Finanþe ºi
contabilitate (forma de învãþãmânt fãrã frecvenþã, în curs
de lichidare) Râmnicu Vâlcea, specializãri autorizate.
În baza prevederilor cuprinse în O.M.E.C. nr. 3450/
21.03.2006 (art.7(1)) ºi a precizãrilor din Adresa M.Ed.C.
nr. 30.355/5 mai 2004, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport organizeazã examen de licenþã ºi pentru specializãrile
autorizate Kinetoterapie ºi Educaþie fizicã ºi management
în sport (în curs de lichidare).

III. CONÞINUTUL EXAMENULUI
DE LICENÞÃ/DIPLOMÃ
Examenul de licenþã/diplomã constã din douã probe:
Proba 1: Evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi
de specialitate (probã scrisã).
Proba 2: Prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de licenþã/
proiectului de diplomã.
Examenul de disertaþie constã într-o singurã probã:
prezentarea ºi susþinerea disertaþiei.
În situaþiile în care specializarea pentru care se
organizeazã examenul de licenþã are douã componente
distincte (A ºi B, sau dublã specializare: Limbã ºi literaturã
strãinã A  Limbã ºi literaturã strãinã B; Limbã ºi literaturã
românã  O limbã ºi literaturã strãinã (englezã sau francezã);
Sociologie-Psihologie; Filosofie-Jurnalism; MatematicãInformaticã; Psihologie-Pedagogie), proba 1 va consta din
2 subprobe; a) Evaluarea cunoºtinþelor fundamentale
ºi de specialitate la componenta/specializarea A ºi
b) Evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi de
specialitate la componenta/specializarea B.
În cazul specializãrilor cu un pronunþat caracter practicaplicativ (Medicina veterinarã, Kinetoterapie), în cuprinsul probei
1 se poate stabili, alãturi de proba teoreticã, ºi o verificare cu
caracter practic, obligatorie ºi cu notare separatã.
La specializarea Artele spectacolului de teatru, proba 1
cuprinde o probã scrisã ºi o probã practicã (actorie), iar la
specializarea Pedagogie muzicalã proba 1 se susþine scris
ºi oral sau oral (practic), în funcþie de disciplinele alese de
absolvent pentru aceastã probã.
Introducerea la o specializare unicã de licenþã
(monospecializare), în cadrul probei l (Evaluarea cunoºtinþelor
fundamentale ºi de specialitate), a 2 componente (subprobe),
cu note distincte, se poate realiza numai cu aprobarea
prealabilã a Senatului Universitãþii, pe baza propunerii
întemeiate a Consiliului facultãþii.
Evaluarea cunoºtinþelor are ca scop verificarea
capacitãþii absolvenþilor de a integra ºi valoriza
cunoºtinþele obþinute pe parcursul facultãþii ºi de a le
adapta la procesul cognitiv din domeniul specializãrii,
precum ºi la cerinþele practice ale profesiunii pentru
care s-au pregãtit în facultate.
Pentru proba 1 a examenului de licenþã, se elaboreazã, la
fiecare specializare, o tematicã ºi o bibliografie. Tematica
se alcãtuieºte pe baza propunerilor catedrelor (care
opereazã o selecþie a temelor, în raport cu relevanþa lor
pentru profilul viitorului specialist), este dezbãtutã ºi
aprobatã în Consiliul facultãþii ºi avizatã de Biroul
Senatului Universitãþii.
Consiliile facultãþilor stabilesc structurarea tematicii
examenului la proba 1 astfel: fie o tematicã generalã (unicã)
pentru toþi candidaþii, fie tematici distincte pe module
opþionale (module pentru cunoºtinþe fundamentale, module
pentru cunoºtinþe de specialitate sau numai pentru o
componentã din cele douã). În cazul examenului modular,
absolventul opteazã în scris, o datã cu înscrierea la
examenul de licenþã.
Tematica examenului de licenþã se stabileºte în raport cu
planul de învãþãmânt ºi programele analitice ale disciplinelor
valabile pentru anii de ºcolarizare ai promoþiei 2006. Tematica
nu va repeta integral programele analitice ale unor discipline
fundamentale sau de specialitate, pe care studenþii le-au
parcurs în anii de facultate.
Tematica ºi bibliografia sunt aceleaºi pentru toþi
absolvenþii înscriºi la examenul de licenþã, indiferent de
forma de învãþãmânt absolvitã: zi, frecvenþã redusã sau la
distanþã ºi indiferent de anul în care au absolvit facultatea.
Tematica ºi bibliografia sunt aduse, în timp util, la cunoºtinþa
studenþilor (cu cel puþin 3 luni de zile înainte de data începerii
examenului de licenþã), prin afiºare la avizierul Examen de
licenþã din fiecare Centru Teritorial pentru Învãþãmânt la
Distanþã, precum ºi la avizierele virtuale ale facultãþilor.
Pentru sesiunea de varã 2006 a examenului de licenþã/
diplomã, termenul limitã stabilit pentru afiºarea tematicii ºi
bibliografiei în facultãþi, la Centrele Teritoriale ID ºi pe
site-ul Universitãþii (la avizierele virtuale ale facultãþilor) este
15 martie 2006.
Exigenþele, standardele ºi condiþiile de desfãºurare a
examenelor de licenþã/diplomã sunt aceleaºi pentru toþi
candidaþii înscriºi la examen, indiferent de forma absolvitã:
Zi, F.R. ºi I.D., anul absolvirii ºi facultatea absolvitã.
Susþinerea lucrãrii de licenþã/proiectului de diplomã/
disertaþiei urmãreºte evaluarea capacitãþii absolvenþilor de

a procesa cunoºtinþele în condiþii de rezolvare a unor
probleme specifice domeniului de pregãtire sau de rezolvare
a unor studii de caz. Prin prezentarea ºi susþinerea lucrãrii,
se testeazã capacitatea de analizã ºi sintezã a
absolventului, de integrare a cunoºtinþelor/informaþiilor
din domenii diferite, disponibilitatea sa pentru abordare
novatoare ºi construcþie independentã, originalã,
capacitatea sa de a valorifica cunoºtinþele teoretice în
practica domeniului de specialitate.
În vederea elaborãrii de cãtre absolvenþi a unor lucrãri
de licenþã/diplomã de nivel înalt, facultãþile organizatoare ale
examenelor de finalizare a studiilor:
 asigurã stabilirea, din timp, în catedre, la toate disciplinele
 de specialitate, fundamentale, complementare,  a temelor
pentru lucrãrile de licenþã/diplomã/disertaþie,
aprobarea în Consiliul facultãþii ºi aducerea lor, pe
discipline ºi îndrumãtori, la cunoºtinþa studenþilor de la
toate formele de învãþãmânt  Zi, FR, ID prin afiºare la
avizierul Examen de licenþã din facultãþi ºi din Centrele
Teritoriale ID, precum ºi pe site-ul Universitãþii) la avizierele
electronice ale facultãþilor);
 urmãresc repartizarea echitabilã a tuturor cadrelor
didactice în activitatea de îndrumare a elaborãrii
lucrãrilor de licenþã/diplomã. (Cadrele didactice
îndrumãtoare ale lucrãrilor de licenþã/diplomã trebuie sã fie
cel puþin asistent doctorand; în îndrumarea unei lucrãri de
licenþã/diplomã pot participa 2 cadre didactice  1 profesor/
conferenþiar ºi un asistent/lector; îndrumãtorul lucrãrii de
disertaþie trebuie sã aibã titlul ºtiinþific de doctor);
 asigurã, împreunã cu Centrele Teritoriale pentru
Învãþãmânt la Distanþã, condiþii adecvate pentru studenþii
din anii terminali de la ID, în vederea pregãtirii pentru
examenul de Cunoºtinþe fundamentale ºi de specialitate ºi
pentru elaborarea lucrãrii de licenþã. În acest scop:
- organizeazã sistematic, pe specializãri, în perioada
aprilie-iunie 2006, consultaþii la tvRM pe tematica ºi
bibliografia examenului de licenþã;
- organizeazã consultaþii metodologice la tvRM pe
problematica elaborãrii ºi susþinerii lucrãrii de licenþã;
- aprobã, pe baza tabelelor, transmise de Centrele
Teritoriale ID cu studenþii din anul terminal ID (în care se
precizeazã tema aleasã de student ºi îndrumãtorul solicitat),
pentru fiecare absolvent ID în parte, tema lucrãrii de
licenþã ºi îndrumãtorul (temele sunt alese de studenþi din
listele orientative ale temelor de licenþã trimise la Centrele
Teritoriale ID sau pot fi propuse de viitorii absolvenþi ºi avizate
de facultãþi); conducerile facultãþilor organizatoare de
examen de licenþã vor comunica temele ºi îndrumãtorii
aprobaþi, în termen de 5 zile de la primirea tabelului respectiv
de la Centrele Teritoriale ID;
 urmãresc, în aprobarea îndrumãtorilor lucrãrilor de
licenþã ale studenþilor de la ID, ca aceºtia sã fie familiarizaþi
cu tehnologia informaticã, pentru a putea realiza îndrumarea
online. În Centrele Teritoriale ID, în care funcþioneazã
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret, lucrãrile de licenþã pot
fi îndrumate de cadre didactice de specialitate de la facultãþile
din centrele respective (specializãrile Drept  Craiova, Drept
 Braºov, Psihologie  Braºov, Drept  Râmnicu Vâlcea,
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Braºov, Craiova,
Rîmnicu Vâlcea, Câmpulung Muscel etc.). Lista acestor
cadre didactice îndrumãtoare va fi aprobatã de
conducerile facultãþilor organizatoare de licenþã;
 asigurã stabilirea de ore de consultaþii ale cadrelor
didactice îndrumãtoare ale lucrãrilor de licenþã, în care
acestea pot fi solicitate de cãtre studenþii de la ID, direct
sau prin altã formã de comunicare, sã ofere informaþii sau
lãmuriri privind lucrarea de licenþã. Pentru comunicarea
cu cadrul didactic îndrumãtor, Centrele Teritoriale ID
pun, în mod organizat, la dispoziþia studenþilor
mijloacele de comunicare de care dispun.

IV. ORGANIZAREA ªI
DESFÃªURAREA EXAMENULUI DE
LICENÞÃ/DIPLOMÃ/DISERTAÞIE
Organizarea ºi desfãºurarea examenului de licenþã/
diplomã/disertaþie sunt asigurate de Comisiile de
licenþã/diplomã/disertaþie.
Comisiile de licenþã/diplomã/disertaþie au misiunea
de a asigura respectarea strictã a standardelor academice,
a reglementãrilor legale în vigoare, a prevederilor stabilite
prin prezenta Metodologie ºi a celor stabilite prin
Metodologia proprie a facultãþilor organizatoare a
examenelor de finalizare a studiilor universitare.
Comisiile de examen de licenþã/diplomã/disertaþie se
stabilesc pe specializãri, prin decizia rectorului
Universitãþii Spiru Haret, la propunerea Consiliilor
facultãþilor ºi cu aprobarea Senatului universitar.
Comisia e alcãtuitã din minimum 3 cadre didactice, din
care un preºedinte, cu grad de profesor sau conferenþiar ºi
doi membri  cu grad cel puþin de lector. Secretarul comisiei
poate fi asistent sau preparator.
La examenul de licenþã/diplomã se pot înscrie absolvenþi
ai studiilor universitare de lungã duratã, în specializarea
pentru care se organizeazã examenul de licenþã/diplomã.
Înscrierea la examen se face printr-o cerere tip, la
secretariatul facultãþii (sau la Centrul Teritorial pentru
Învãþãmânt la Distanþã, în cazul studenþilor de la ID) ºi
prin depunerea dosarului cu toate documentele
necesare ºi în formatul solicitat de facultate, pentru examenul
de licenþã/diplomã.
Înscrierea începe cu cel puþin o lunã înainte de examen
ºi se încheie cu 15 zile înainte de data începerii acestuia.
Fiecare facultate organizatoare de examen de licenþã/
diplomã aduce la cunoºtinþã absolvenþilor (direct sau prin
anunþuri la avizierele din facultãþi ºi Centrele Teritoriale ID ºi
prin Internet), cel târziu pânã la data de 1 mai 2006, intervalul
de timp în care se fac înscrieri ºi programul orar al
secretariatelor pentru înscrierea la licenþã, precum ºi
programul (pe zile ºi ore) al examenului de licenþã/diplomã.
Proba 1, Evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi
de specialitate, se desfãºoarã, în funcþie de hotãrârea
consiliilor facultãþilor, fie sub formã de lucrare scrisã, fie
sub formã de teste grilã pe suport de hârtie ºi poate dura

3-4 ore. La specializãrile cu douã componente (dubla
specializare), Consiliul facultãþii stabileºte, prin Metodologia
proprie, modalitatea de organizare a probei l ºi durata acesteia
ºi aduce, din timp, acest lucru la cunoºtinþa celor interesaþi.
Prin Metodologia proprie a fiecãrei facultãþi se poate
stabili, dupã caz, ponderea cunoºtinþelor de la diferite
discipline în stabilirea notei finale la proba 1.
Dupã verificarea dosarelor de înscriere la examenul
de licenþã, Comisia de licenþã stabileºte Lista candidaþilor
admiºi sã participe la examenul de licenþã ºi o afiºeazã
cu 24 de ore înainte de începerea examenului de licenþã,
împreunã cu Repartizarea pe sãli a candidaþilor pentru
susþinerea probei 1 a examenului de licenþã: Evaluarea
cunoºtinþelor fundamentale ºi de specialitate.
Comisiile de examen de licenþã asigurã elaborarea, în
mai multe variante, a subiectelor/testelor grilã pentru
proba 1, securizarea strictã a acestora pânã la anunþarea
lor în sãli (conform metodologiei stabilite la nivel de facultate),
elaborarea baremurilor de evaluare a lucrãrilor scrise
(dupã caz) ºi comunicarea acestor baremuri prin afiºare,
dupã începerea efectivã a examenului la proba 1.

V. STABILIREA REZULTATELOR
ªI SOLUÞIONAREA
CONTESTAÞIILOR
Evaluarea lucrãrilor scrise la proba 1 se realizeazã în
plenul comisiei, în conformitate cu baremul stabilit ºi cu
normele prevãzute în Metodologia proprie a
facultãþilor.
Nota minimã de promovare a probei 1 este nota 5.
În cazul specializãrilor cu douã componente
distincte, rezultatul se stabileºte conform Metodologiei
proprii; ca regulã în aceste cazuri: proba 1 este
promovatã dacã la ambele componente ale specializãrii
(la cele 2 lucrãri) s-a obþinut nota minimã de 5. Nota
finalã la proba 1 este, în acest caz, media aritmeticã a notelor
de la cele 2 componente (specializãri).
Rezultatele la proba 1 se anunþã prin afiºare, în termen
de cel mult 48 de ore de la încheierea probei
respective. Afiºarea se face la sediul instituþiei unde s-a
desfãºurat examenul de licenþã ºi cuprinde 2 liste: Lista
candidaþilor promovaþi la proba 1 a examenului de licenþã
ºi Lista candidaþilor care nu au promovat proba 1 a
examenului de licenþã.
Contestaþiile la proba 1 se depun, în scris, la
secretariatul facultãþii, în termen de 24 de ore de la
comunicarea (afiºarea) rezultatelor la aceastã probã.
Rezultatele la contestaþii se comunicã, prin afiºare,
la sediul instituþiei unde s-a desfãºurat examenul de licenþã,
în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii
contestaþiilor.
Contestaþiile sunt soluþionate de Comisia de analizã a
contestaþiilor, numitã de rectorul Universitãþii Spiru Haret ºi
este formatã din 3 cadre didactice: un preºedinte ºi doi membri.
Contestaþia este luatã în consideraþie (nota este
modificatã), în mãsura în care diferenþa dintre nota datã
de Comisia de licenþã ºi nota datã, în urma recorectãrii/
reevaluãrii, de cãtre Comisia de analizã a contestaþiilor
este de cel puþin un punct.
Rezultatul la contestaþii are caracter definitiv.
Nepromovarea probei 1 nu eliminã posibilitatea
absolventului de a se prezenta la proba 2.
Promovarea unei probe îºi pãstreazã valabilitatea, într-o
sesiune ulterioarã, în cazul în care candidatul nu a promovat
sau nu s-a prezentat la cealaltã probã. În acest caz, candidatul
se poate înscrie la o sesiune ulterioarã pentru susþinerea
probei nepromovate, cu plata taxei stabilite, pentru aceastã
situaþie, de cãtre Senatul Universitãþii.
Prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de licenþã se
desfãºoarã, dupã caz, în plenul Comisiei de licenþã sau în
Subcomisii pentru prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de
licenþã, organizate pe domenii ale specializãrii, numite
de rectorul Universitãþii, ºi formate din 2-3 membri, din care
2 sunt membri ai Comisiei de licenþã. Subcomisia are un
preºedinte, obligatoriu membru al Comisiei de licenþã.
Nota la proba 2 reprezintã media aritmeticã a notelor
individuale date de membrii Subcomisiei. Nota propusã în
referat de îndrumãtorul lucrãrii are caracter orientativ (nu
se ia în calcul).
Îndrumãtorul lucrãrii de licenþã poate participa (cu
evaluare consultativã) la susþinerea lucrãrii de licenþã.
La proba a 2-a nu se pot depune contestaþii.
În termen de 48 de ore de la încheierea probei a 2-a, se
comunicã rezultatele la aceastã probã, precum ºi rezultatele
finale ale examenului de licenþã/diplomã.
Media minimã de promovare a examenului de licenþã este
6 (ºase).
Examenul de licenþã nepromovat poate fi repetat într-o
sesiune ulterioarã, cu plata taxei stabilite de Senatul Universitãþii.

VI. DISPOZIÞII FINALE
Universitatea Spiru Haret, ca instituþie organizatoare a
examenelor de licenþã/diplomã elibereazã Diploma de licenþã,
însoþitã de Suplimentul la Diplomã, dupã 6 luni de la
încheierea examenului de licenþã. Pânã la eliberarea Diplomei
de licenþã, facultãþile elibereazã, la cerere, adeverinþe prin
care se certificã promovarea examenului de licenþã ºi se
menþioneazã rezultatele la examenul de licenþã.
În termen de 10 zile de la încheierea examenului de
licenþã/diplomã, facultãþile înainteazã la secretariatul
general al Universitãþii ºi la Serviciul de Diplome,
rezultatele finale ale examenului respectiv.
*
* *
Pe baza prezentei Metodologii ºi a reglementãrilor legale în
vigoare, Consiliile facultãþilor vor elabora ºi aproba Metodologii
proprii cu privire la organizarea ºi desfãºurarea examenelor
de licenþã/diplomã/disertaþie, în care vor concretiza ºi lãrgi
prevederile cuprinse în prezenta Metodologie.
Metodologia a fost aprobatã în Senatul Universitãþii Spiru
Haret la data de 25 aprilie 2006.
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Edificii în care funcþioneazã facultãþile Universitãþii Spiru Haret

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii -

Monument istoric ºi de arhitecturã, Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13. Sediul central al
Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret. În acest edificiu funcþioneazã:
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã. Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine;
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã; Facultatea de Matematicã-Informaticã;
Facultatea de Arhitecturã (Clãdire în proprietate).

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

Braºov

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

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

Constanþa

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

Câmpulung-Muscel

Edificiul (în proprietate) în care funcþioneazã Facultatea de
Contabilitate ºi Finanþe, str. Traian nr. 233.

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

Craiova

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

Râmnicu-Vâlcea

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

Edificiul(în proprietate), str. Brazda lui Novac nr. 4,
în care funcþioneazã: Facultatea de Management FinanciarContabil ºi Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã.

Blaj

Edificiul (în proprietate), str. Tudor Vladimirescu nr. 80,
pentru Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Facultatea de Management
Financiar-Contabil ºi Facultatea de Matematicã - Informaticã.
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Edificii ºi dotãri cu destinaþii didactice, sociale, culturale, sportive
pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret

Centrul din Cluj-Napoca al Universitãþii Spiru Haret pentru
învãþãmânt la distanþã ºi studii de masterat.
(Clãdire în proprietate, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 74.)

Douã noi edificii, ambele în proprietate, destinate bunei desfãºurãri a procesului didactic (stânga)
ºi practicãrii sporturilor de salã (dreapta). Constanþa, strada Unirii nr 67.

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

Cu certe ºi multiple valenþe funcþionale, ca purtãtor
incontestabil al ideii de progres, computerul ºi-a dobândit în
facultãþile Universitãþii Spiru Haret un loc reprezentativ. Nici
o disciplinã nu se mai predã fãrã implicarea computerului. El
se aflã la îndemâna tuturor studenþilor.

Ca ºi laboratorul, biblioteca este prezentã în fiecare edificiu,
cartea universitarã însoþind pregãtirea studenþilor, zi de zi, pe
toatã perioada desfãºurãrii studiilor. Zeci ºi zeci de mii de
volume se aflã la dispoziþia studenþilor.

De curând, în dotarea tvRM a intrat ºi un car de reportaj
ultraperformant, în valoare de 1,5 milioane euro

Carul de reportaj este dotat cu 6 camere de luat vederi
ºi pupitrele necesare pentru înregistrarea ºi transmiterea
imaginii ºi a sunetului

Cãmine pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret.

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

Examene pe calculator la Centrele de învãþãmânt la distanþã.
Toate Centrele ID sunt dotate cu aparatura necesarã pentru
comunicarea studenþilor cu profesorii ºi susþinerea examenelor

Laboratorul de tehnoredactare
(Aici sunt procesate cãrþile, revistele, toate tipãriturile
Fundaþiei România de Mâine ºi ale Universitãþii Spiru Haret)

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

Tipografia Fundaþiei România de Mâine
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti
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privind organizarea ºi desfãºurarea programelor de masterat online.
Aprobatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret în ºedinþa din 25 aprilie 2006
I. EDUCAÞIA ASISTATÃ
DE TEHNOLOGII IT
ÎN FORMAREA PROFESIONALÃ
POSTGRADUATE
Programele de instruire asistate de computer
(e-Learning-ul) au devenit o practicã curentã în
numeroase universitãþi atât din þarã cât, mai ales, din
strãinãtate. Avantajele acestui sistem se regãsesc în
accesibilitatea mare la o diversitate de materiale
didactice, indiferent de format (ex. fiºiere audio, video,
documente word sau pdf), ce sunt la dispoziþia
masteranzilor, pentru pregãtirea de bazã în specialitate,
dar ºi ca bibliografie suplimentarã.
Interactivitatea, pe care o permite computerul, ºi
sistemul de aplicaþii Blackboard condiþioneazã
formarea unor abilitãþi specifice ºi, în egalã mãsurã,
contribuie la integrarea masteranzilor în mediul virtual
de lucru, cãci nu existã astãzi companie care sã nu
foloseascã în activitatea curentã calculatorul ºi
aplicaþiile informatice specifice domeniului lor de
activitate.
E-Learning-ul, având la bazã utilizarea tehnologiilor
multimedia ºi a Internet-ului, contribuie la
îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei, faciliteazã atât accesul
la resurse ºi servicii, cât ºi schimburile ºi colaborarea,
elemente fundamentale în învãþãmântul de masterat.
Totodatã, e-Learning-ul reprezintã o modalitate
importantã pentru punerea în practicã a conceptului de
învãþare permanentã (life-long learning).
Rezoluþia Consiliului UE din 13 iulie 2001,
referitoare la e-Learning, publicatã în Jurnalul Oficial
C, 204 în 20.07.2001, stipuleazã necesitatea ca toate
statele membre UE sã contribuie la dezvoltarea planului
e-Europe action plan-designing tomorows education
care constã în definirea ariilor comune de acþiune ºi
stabilirea mãsurilor specifice referitoare la noile
tehnologii multimedia ºi a Internetului care sã conducã
la îmbunãtãþirea calitãþii procesului de instruire. Cadrul
legal necesar funcþionãrii ºi dezvoltãrii programelor de
pregãtire online, atât în universitãþi, cât ºi în cadrul altor
structuri specifice de instruire este astfel asigurat.
Pe plan naþional, în HG nr. 404 din 10.04.2006, în
art. 15, se face referire la organizarea programelor de
masterat online, care este posibilã numai dacã instituþia
de învãþãmânt superior organizatoare de masterat deþine
licenþã pentru o platformã de e-Learning, condiþie
îndeplinitã de Universitatea Spiru Haret, o datã cu
achiziþionarea dreptului de utilizare a platformei
Blackboard.

II. MATERIALE DE STUDIU
ÎN FORMAT ELECTRONIC
Furnizarea de materiale online asigurã accesul
neîngrãdit la informaþii, pentru toþi masteranzii,
indiferent de programul lor de lucru la locul de muncã,
ceea ce înseamnã cã aceºtia pot studia atunci când
timpul liber le permite, fãrã a întrerupe procesul de
muncã, în care sunt angrenaþi cei mai mulþi dintre ei.
Tehnologia informaþiei a avansat cu rapiditate în
ultimii ani, astfel încât, pentru a accesa programele de
masterat utilizând platforma Blackboard, masteranzii
trebuie doar sã dispunã de un computer ºi acces la
Internet.
Pentru parcurgerea fiecãrei discipline, masteranzii
trebuie sã lucreze, conectaþi online, cel puþin un numãr
de ore de studiu individual egal cu numãrul de ore
prevãzut în planul de învãþãmânt pentru forma de
masterat la zi, al aceluiaºi program.

III. SISTEMUL E-LEARNING
ªI ROLUL PROFESORULUI
Rolul profesorului în sistemul e-Learning este diferit
faþã de educaþia tradiþionalã. Astfel:
 Profesorul titular de curs elaboreazã programa
analiticã a disciplinei care este supusã aprobãrii
catedrei, elaboreazã materialele didactice necesare în
procesul de instruire, stabileºte tematica referatelor ºi
obligaþiile ce revin masterandului pe întreaga duratã a
studiului individual la disciplina respectivã, pune la
dispoziþia masteranzilor lista orientativã a temelor de
disertaþie, anunþã modalitãþile de evaluare, comunicã
bibliografia obligatorie ºi suplimentarã;
 Conþinutul materialelor didactice, puse la dispoziþia
masteranzilor pentru studiu individual, se va actualiza
periodic, având în vedere prevederile HG 404/2006,
cu precãdere cele referitoare la asigurarea calitãþii
pregãtirii. Operaþiunea de actualizare este asistatã de
personalul Departamentului IT ºi cel al Departamentului
de Coordonare a Programelor de Masterat Online ºi se
realizeazã relativ uºor ºi rapid, beneficiind de tehnicã
modernã, acesta fiind cel mai mare avantaj pe care
sistemul e-Learning Blackboard îl oferã profesorului,
ºi indirect masteranzilor;
 Profesorul comunicã direct, prin mijloacele oferite
de Blackboard, cu fiecare cursant, cu fiecare grupã sau
simultan cu toþi cei înscriºi la curs. Comunicarea se va
efectua conform unui orar stabilit ºi anunþat încã de la

începutul semestrului, fiecare profesor alocând cel puþin
2 ore pe sãptãmânã pentru dialog ºi îndrumare directã.
Temele supuse discuþiilor se vor anunþa de cãtre
profesorul titular ºi se vor afiºa din timp în avizierul
virtual, încorporat în platforma Blackboard. Procesul
de mediere poate fi eliberat, pânã la un punct, de
intervenþia profesorului. Schimburile de idei sunt
rapide, mai intense, ºi fãrã constrângeri;
 Profesorul titular de curs anunþã, la începutul
semestrului, metoda de evaluare finalã a cunoºtinþelor
astfel: indicã în ce constã evaluarea finalã ºi care sunt
cerinþele minime ce trebuie îndeplinite pentru a acumula
un punctaj pe parcursul semestrului, care va fi luat în
considerare la evaluarea finalã, în ziua ºi în intervalul
orar afiºat în programarea examenelor;
 Nota finalã este înscrisã în catalogul electronic
de cãtre titularul de curs, care are unic acces la aceastã
opþiune, ºi numai în intervalul de timp alocat notãrii
finale ºi încheierii situaþiei semestriale;
 În sistemul e-Learning profesorul trebuie sã dea
dovadã de creativitate, sã fie dispus sã creeze aplicaþii
care implicã interacþiune ºi învãþare dinamicã, întrebãri
cu rãspunsuri multiple, studii de caz, simulãri etc., sã
organizeze video-conferinþe, dar ºi evaluãri periodice
în scopul determinãrii nivelului de înþelegere ºi de
asimilare a materialului de curs; sã contribuie la
dezvoltarea bazei de rãspunsuri la cele mai frecvente
întrebãri FAQ (frecquent asked question), care sã poatã
fi accesate oricând de masteranzi, pentru a-ºi clarifica
orice nelãmurire cu privire la procesul de învãþare,
cerinþe ºi evaluare.

IV. PROCEDURA
DE ÎNSCRIERE
a) Cerinþe pentru admitere: generale ºi specifice
formatului online
Admiterea la programele de masterat online se
realizeazã în perioada iunie-septembrie ºi respectã
prevederile Regulamentului privind organizarea ºi
desfãºurarea studiilor de masterat, al Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi prevederile HG 404/2006 privind
organizarea ºi desfãºurarea studiilor universitare de
masterat  capitolul V.
Procedura de înscriere pentru admitere este aceeaºi
ca ºi pentru programele de masterat la învãþãmânt de
zi. Dosarul de înscriere trebuie sã conþinã urmãtoarele
documente: cerere tip de înscriere la admitere, diploma
de licenþã (în original), diploma de bacalaureat (copie
legalizatã), curriculum vitae, certificat de naºtere (copie
legalizatã), certificat de cãsãtorie, dacã este cazul (copie
legalizatã), copie xerox a buletinului de identitate sau
a cãrþii de identitate, adeverinþã medicalã, 3 fotografii
tip buletin, memoriu de activitate profesionalã ºi
ºtiinþificã (facultativ), scrisoare de intenþie în care se
motiveazã opþiunea pentru specializarea de masterat
(facultativ).
Dosarul complet se depune la secretariatul facultãþii
organizatoare a programului de masterat, ºi prin centrele
teritoriale ID, unde se solicitã acest lucru de cãtre
candidaþi. În cererea tip de înscriere se precizeazã dacã
masterandul dispune de echipamentele electronice
necesare parcurgerii programului de masterat online sau
dacã solicitã accesul la laboratoarele IT ale universitãþii,
în Bucureºti sau în Centrele ID din þarã. Pentru
organizarea ºi desfãºurarea admiterii la studiile de
masterat se plãteºte taxa care se stabileºte în fiecare an
de cãtre Senatul Universitãþii.
Admiterea la masterat se organizeazã în luna
septembrie, conform calendarului aprobat ºi constã în:
 analiza de cãtre Comisia de admitere a
documentelor existente în dosarul de admitere prezentat
de candidat ºi afiºarea pe pagina web a listei candidaþilor
care au dosarul complet ºi pot participa la etapa
urmãtoare;
 se organizeazã, online, testarea cunoºtinþelor
(constã în redactarea unui eseu pe baza unei bibliografii
afiºate pe Internet). În funcþie de specificul programului
de masterat se pot organiza teste de limbã (dacã
programul se va desfãºura în limba englezã/francezã)
sau teste de aptitudini (în cazul programelor de master
cu o puternicã componentã aplicativã);
 rezultatul admiterii la studiile de masterat online
se afiºeazã pe Internet ºi se comunicã fiecãrui candidat
prin e-mail, în cel mult 24 de ore dupã încheierea
admiterii.
Dupã înmatricularea masteranzilor în Registrul
matricol, se alocã un cod de identificare ºi o parolã de
acces pentru a permite intrarea acestora în site-ul
programului de masterat. Se vor comunica aceste
coordonate fiecãrui masterand, iar valabilitatea acestora
va fi condiþionatã de achitarea taxei de ºcolarizare
stabilitã pentru studiile de masterat (plãtibilã în rate).
b) Evidenþa de secretariat complet automatizatã
 tipuri de rapoarte ce pot fi puse la dispoziþie
Evidenþa masteranzilor este asiguratã automat prin
sistemul Blackboard. Se vor pune la dispoziþie, periodic,
coordonatorilor programelor de masterat ºi titularilor
de discipline, rapoarte privind: numãrul de ore de studiu
online efectuate de fiecare masterand, statistici privind

accesarea diferitelor module ale programului, evidenþa
lucrãrilor aplicative, referatelor ºi proiectelor întocmite
ºi depuse la fiecare disciplinã în parte, rezultatele la
testele de autoevaluare, rezultatele evaluãrii finale,
precum ºi alte rapoarte, eliberate pe suport de hârtie la
cerere. Pentru a lucra în bune condiþii ºi pentru a
rãspunde tuturor cerinþelor unui program de masterat
online se impune ca fiecare masterand sã poatã dispune
de un computer conectat la Internet.
În cazul în care masterandul nu dispune de un astfel
de computer, se asigurã accesul la laboratoarele IT ale
universitãþii, situate în Bucureºti, la sediile facultãþilor
organizatoare de masterat ºi în Centrele ID din teritoriu.
Asigurarea asistenþei tehnice necesare masteranzilor
pentru accesul în sistemul online, se va organiza la
Departamentul IT al universitãþii. Se va afiºa pe site-ul
web un numãr de telefon ºi un responsabil care sã fie
zilnic la dispoziþia masteranzilor, dupã un program orar
anunþat în prealabil.

V. ASIGURAREA PREGÃTIRII
MASTERANZILOR
Asigurarea unei pregãtiri corespunzãtoare criteriilor
de calitate impuse, presupune furnizarea, în regim
online (paginã web- gestionatã de platforma de
e-Learning Blackboard) a urmãtoarelor informaþii:
 informaþii generale privind misiunea ºi obiectivele
programului de masterat;
 disciplinele de studiu cuprinse în planul de
învãþãmânt aprobat ºi vizat de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii;
 programele analitice pe discipline  tematica
detaliatã, cerinþe pentru studiu individual (referate,
proiecte, studii de caz etc.);
 bibliografie: cãrþi, materiale în format electronic,
fiºiere audio, video etc. ºi tot ceea ce tehnica modernã
IT permite pentru a realiza materiale necesare unei
instruiri corespunzãtoare;
 ghidul masterandului online ce va cuprinde
informaþii detaliate privind procedura de acces,
îndrumare pentru organizarea studiului individual,
indicarea celor mai bune metode de învãþare,
instrucþiuni privind desfãºurarea evaluãrii, ºi alte
informaþii necesare;
 informaþii privind coordonatorul programului de
masterat ºi titularii de disciplinã, activitatea didacticã
ºi ºtiinþificã a acestora, date de contact (telefon, ore de
consultaþii, adresã de e-mail).

VI. RESPONSABILITÃÞI
ÎN ELABORAREA
RESURSELOR,
PERIODICITATEA
ACTUALIZÃRILOR
Pregãtirea corespunzãtoare va fi asiguratã prin
punerea la dispoziþie a resurselor necesare, în format
electronic ºi încorporate în platforma e-Learning
Blackboard. Responsabilitatea asigurãrii resurselor,
actualizarea lor permanentã ºi accesibilitatea lor revin
coordonatorului de program de masterat ºi fiecãrui
titular de disciplinã în parte. Resursele puse la dispoziþie
masteranzilor sunt: materiale didactice în format
electronic necesare clarificãrii aspectelor teoretice
(formatul electronic poate fi fiºier word, fiºier pdf,
fiºiere audio, fiºiere video), conþinutul studiilor de caz
ºi aplicaþiilor ce trebuie rezolvate de masteranzi,
link-uri la bibliografie pe Internet, sau la biblioteca
virtualã încorporatã în program, tematica referatelor
ºi proiectelor, îndrumar privind documentarea ºi
elaborarea lucrãrii de disertaþie, temele de disertaþie
propuse.
Periodic, fiecare titular de curs va actualiza
conþinutul resurselor elaborate, având în vedere tot ceea
ce a apãrut nou în domeniu pe plan intern ºi
internaþional.
Titularii de curs sunt responsabili de urmãrirea activitãþii masteranzilor, având la dispoziþie sãptãmânal/lunar
statisticile furnizate de sistemul Blackboard.
Pentru a asigura calitatea procesului de instruire
online, toþi titularii de curs vor lua parte periodic la
instruiri efectuate de personalul Departamentului de
Coordonare a Programelor de Materat Online, pentru a
se integra ºi a utiliza cât mai bine opþiunile platformei
de e-Learning Blackboard. Se va asigura o instruire
specialã pentru personalul Centrelor ID din teritoriu
pentru ca aceºtia sã fie în mãsurã sã acorde asistenþã în
derularea programelor de masterat online, oferind acces
în laboratoarele IT din Centre.
Responsabilitatea privind conþinutul materialelor
didactice ºi a actualizãrii acestora revine titularului
de curs.
Se va insista pe atragerea masteranzilor în colective
de cercetare, la nivelul facultãþii, iar rezultatele
activitãþii de cercetare vor fi publicate pe site-ul
programului de masterat, în biblioteca virtualã (conform
prevederilor art. 13, alin. 5, 6 ºi 7 din HG 404/2006) ºi
vor fi luate în consideraþie la examene.

VII. EVALUAREA
CUNOªTINÞELOR
Evaluarea se va realiza, în modul anunþat în
programa analiticã, în una din urmãtoarele modalitãþi:
a) evaluarea finalã, la sfârºit de semestru, care
constã în examen pe bazã de test;
b) evaluarea combinatã, în care evaluarea finalã ºi
lucrãrile pe parcursul semestrului vor avea o pondere
precis definitã, iar nota finalã va fi calculatã automat
ca medie aritmeticã ponderatã a fiecãrei note obþinute
pe parcurs ºi la final.
Acurateþea evaluãrii ºi notãrii fãcute de profesor,
a siguranþei notelor obþinute ºi trecute în catalogul
electronic
Sistemul Blackboard permite notarea masteranzilor
la finalul modulului de curs prin:
notã  separat pentru fiecare etapã a evaluãrii pe
parcurs, note care apoi pot forma nota finalã prin medie
aritmeticã ponderatã;
notã  la examenul de sfârºit de semestru  scorul
obþinut la test, nota pentru proiect etc.;
nota ca o rezultantã a celor douã note descrise
anterior.
Numai titularul de curs este în mãsurã sã acceseze,
securizat, catalogul ºi sã înscrie notele obþinute de
fiecare masterand. Sistemul de notare trebuie explicat
ºi precizat la începutul semestrului.

VIII. FINALIZAREA
MASTERATULUI PRIN LUCRARE
DE DISERTAÞIE SUSÞINUTÃ
LA SEDIUL FACULTÃÞII
ORGANIZATOARE
Finalizarea studiilor de masterat se realizeazã prin
lucrare de disertaþie susþinutã în faþa comisiei de
disertaþie, la sediul facultãþii organizatoare. Lucrarea
de disertaþie trebuie sã demonstreze cunoaºterea
ºtiinþificã avansatã a temei abordate, sã conþinã
elemente de originalitate în dezvoltarea ºi soluþionarea
temei, precum ºi modalitãþi de validare ºtiinþificã
a acestora.
Îndrumarea lucrãrilor de disertaþie se efectueazã de
cãtre îndrumãtor prin comunicare directã cu fiecare
masterand, conform unui orar stabilit ºi afiºat la
avizierul virtual. Se elaboreazã, de cãtre fiecare facultate
organizatoare de masterat, un îndrumar general privind
metodologia de elaborare a lucrãrii de disertaþie,
îndrumar ce va fi afiºat încã de la începutul anului
universitar, pentru a fi la dispoziþia masteranzilor pe
parcursul întregii perioade de documentare ºi elaborare
a lucrãrii de disertaþie.

IX. MIJLOACE
DE COMUNICARE DISPONIBILE
ÎN SISTEM BLACKBOARD
Comunicarea în cadrul sistemului de e-Learning este
asiguratã pe douã canale:
 comunicare sincronã (de tip chat sau videochat 
cursantul scrie întrebarea ºi imediat pe ecran apare
rãspunsul profesorului, aceasta presupune ca în acelaºi
interval orar atât cel care întreabã, cât ºi cel care
rãspunde sã fie conectaþi la computer);
 comunicare asincronã (prin poºtã electronicã 
e-mail-ul ajunge la profesor ºi acesta rãspunde când
are timp la dispoziþie, nu mai târziu de o sãptãmânã de
la primirea e-mail-ului).
Comunicarea sincronã se organizeazã sãptãmânal,
cel puþin 2 ore pentru fiecare disciplinã, ce pot fi
programate cumulat sau divizat, urmând a fi afiºate la
avizierul virtual al programului de masterat. În mãsura
solicitãrilor primite pot fi programate sesiuni de
comunicare directã prin videocamere digitale, în
sistemul de teleconferinþã, cu indicarea încã de la
început a detaliilor tehnice pe care le implicã acest
demers.
În cadrul sistemului Blackboard, masteranzii pot
comunica asincron cu secretariatul facultãþii
organizatoare, cu administratorul web al programului,
cu toþi ceilalþi colegi din grupele virtuale. O datã cu
lansarea programelor de masterat online vor fi afiºate
listele cu adresele de e-mail ale tuturor acestor categorii
menþionate pentru a înlesni procesul de comunicare.
Departamentul IT al universitãþii va asigura o linie
de asistenþã tehnicã  telefonic ºi online  la care se pot
solicita informaþii privind conexiunea la Internet,
dificultãþi în accesare, solftware-uri de suport etc.

X. CONTACT
Pentru orice sugestii, detalii suplimentare privind
prezenta metodologie vã puteþi adresa în scris la adresa
de contact: masterat_online@spiruharet.ro.
Director Departament DCPM Online,
Conf.univ.dr. Manuela Epure
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din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/5 iulie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 491/9.7.2002,

anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:

I. FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR  CONTABIL, Bucureºti
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
 asistent,
poz. 22,
 Contabilitate  Baze;
 Contabilitate în comerþul exterior;
 asistent,
poz. 24,
 Contabilitatea instituþiilor publice;
 Contabilitate bugetarã;
 Contabilitate (Baze  Proceduri);
 Doctrine contabile ºi sisteme contabile comparate;
 asistent,
poz. 25,
 Contabilitate (Baze  Proceduri).
2. CATEDRA DE INFORMATICÃ DE GESTIUNE ªI STATISTICÃ
 asistent,
poz. 22,  Informaticã de gestiune (Limbaje + SGBD) 1, 2;
 asistent,
poz. 26,
 Bazele informaticii (1, 2);
 Informaticã de gestiune (Limbaje + SGBD) 1, 2.
II. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI, Bucureºti
1. CATEDRA DE MANAGEMENT ªI FINANÞE
 profesor,
poz. 35,
 Gestiunea financiarã a instituþiilor publice;
 Analizã economico-financiarã.
III. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE, Bucureºti
1. CATEDRA DE PSIHOLOGIE
 conferenþiar, poz. 11,
 Consiliere psihologicã.
2. CATEDRA DE SOCIOLOGIE
 conferenþiar, poz. 39,
Teorii sociologice ale naþiunii;
 Sociologia naþiunii;
 ªcoala Sociologicã a lui Dimitrie Gusti.
IV. FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE, Bucureºti
1. CATEDRA DE LIMBI ROMANICE
Colectivul de Limba ºi Literatura Francezã
 conferenþiar, poz. 9,
 Limba francezã contemporanã;
 Teoria ºi practica traducerii  opþional.
DEPARTAMENTUL DE LIMBI SPECIALIZATE PENTRU ALTE FACULTÃÞI
 asistent,
poz. 34,
 Limba francezã

Într-o lume sfâºiatã de atâtea tensiuni ºi conflicte, de
confruntãri pe cele mai diverse planuri, iniþiativa decanatului
Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale a
Universitãþii Spiru Haret de a organiza o dezbatere ºtiinþificã, cu
o participare de interes naþional ºi internaþional, într-un altfel de
cadru decât cel oferit de catedre, pe o temã de actualitate vizând
managementul calitãþii în educaþie este nu doar lãudabilã, ci ºi
beneficã pentru învãþãmântul superior. De fapt, un asemenea
simpozion face parte dintr-un set de manifestãri ºtiinþifice iniþiate
programatic de facultate, devenite tradiþionale, demonstreazã nu
doar interesul de a cunoaºte ºi pune în valoare preocupãrile existente
în acest domeniu, ci ºi deschiderea realã cãtre experienþele acumulate
de mediile universitare din România ºi din alte þãri, semnificând
continuitatea preocupãrilor, consistenþa lor. Dincolo de abordarea
conceptelor teoretice ºi metodologice, de experienþele conturate,
de opiniile exprimate, dezbaterile au reprezentat un atestat al vocaþiei
de cercetãtori a cadrelor didactice, a capacitãþii lor de explorare ºi
sintetizare a ceea ce înseamnã resorturile managementului calitãþii.
Deschizând lucrãrile simpozionului, conf.univ.dr. Manuela Epure,
decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,
a transmis participanþilor din partea rectorului, prof.univ.dr. Aurelian
Bondrea, un bun venit în Universitatea Spiru Haret ºi mult succes în
susþinerea ºi dezbaterea comunicãrilor ºtiinþifice, prevãzute în
programul acestei manifestãri, în realizarea unui dialog de substanþã.
Pentru al doilea an consecutiv, facultatea noastrã a organizat
desfãºurarea unei manifestãri ºtiinþifice internaþionale având, de
aceastã datã, ca temã Managementul calitãþii în învãþãmântul
superior. Tema propusã este de actualitate în contextul adoptãrii
unor reglementãri specifice care vizeazã tocmai asigurarea calitãþii
tuturor categoriilor de programe educaþionale oferite de cãtre
instituþiile de învãþãmânt superior, indiferent de apartenenþa la
sistemul de stat sau privat  a explicat vorbitoarea în continuare.
Asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior este, de fapt, problema
tuturor celor care sunt implicaþi în acest demers: universitãþi, cadre
didactice, agenþii de asigurare a calitãþii, studenþi, pãrinþi sau
reprezentanþi ai companiilor angajatoare. Racordarea la criteriile ºi
standardele europene în domeniul asigurãrii calitãþii programelor
educaþionale este obligatorie ºi cunoaºterea acestora implicã un
demers susþinut, destul de dificil, dar ºi absolut necesar.
Argumente solide, care motiveazã de ce prezintã un interes aºa de
acut tema supusã dezbaterii, a prezentat prof.univ.dr. Constantin
Mecu, prorector al Universitãþii Spiru Haret pentru învãþãmântul
economic, care a subliniat cã toate domeniile ºi sectoarele de activitate
din România în ansamblul lor ºi, în mod particular învãþãmântul, se
aflã într-un moment deosebit al progresului lor marcat de apropiata
admitere în Uniunea Europeanã ºi, prin aceasta, în piaþa unicã
europeanã a educaþiei, iar participarea noastrã la economia ºi cultura
europeanã este determinatã de calitatea performanþelor în dezvoltarea
ºtiinþificã ºi tehnologicã, economicã, socialã. Performanþele superioare
în aceste domenii sunt generate de calitatea actului educaþional de
formare a capitalului uman. De fapt, fiecare furnizor român de educaþie,
în speþã, fiecare instituþie de învãþãmânt superior, fiecare cadru
didactic percep acut cã activitatea lor se desfãºoarã pe o piaþã ce
devine globalã. În prezent, în România, în domeniul învãþãmântului
superior, pe lângã cele 5-6 mari universitãþi de stat care pregãtesc
economiºti, de exemplu, existã 40 de universitãþi particulare cu un
numãr ºi mai mare de facultãþi care oferã aceleaºi servicii educaþionale
la care se adaugã o formidabilã ofertã în domeniul învãþãmântului,
economic din partea universitãþilor strãine  europene, americane,
japoneze, a celor din þãrile vecine  ceea ce genereazã o mare
competiþie ºi pe acest plan al modernizãrii manageriatului calitãþii
educaþiei noilor generaþii de studenþi. Din aceastã perspectivã cred
cã este important sã relev faptul cã Universitatea Spiru Haret este nu

V. FACULTATEA DE MATEMATICÃ-INFORMATICÃ, Bucureºti
 asistent,
poz. 49,
 Algoritmi ºi programare;
 Programare proceduralã;
 Arhitectura sistemelor de calcul.
VI. FACULTATEA DE MARKETING ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE,
Bucureºti
1. CATEDRA DE MARKETING ªI RELAÞII ECONOMICE INTERNAÞIONALE
 profesor,
poz. 32,
 Introducere în marketing.
VII. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC,
Bucureºti
 conferenþiar, poz. 30,
 Management educaþional.
VIII. FACULTATEA DE DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Bucureºti
1. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
 asistent,
poz. 24,
 Drept administrativ ºi ºtiinþa administraþiei (1, 2);
 Drept procesual civil (1, 2);
 Drept civil.
IX. FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI STUDII EUROPENE,
Bucureºti
 asistent,
poz. 41,
 Relaþii publice internaþionale în contextul
globalizãrii;
 Relaþii publice ºi comunicare internaþionalã;
 asistent,
poz. 42,
 Dreptul european al drepturilor omului (1, 2);
 Drept internaþional privat.
X. FACULTATEA DE ARHITECTURÃ, Bucureºti
1. CATEDRA DE ARHITECTURÃ
 conferenþiar, poz. 13,
 Proiectare de arhitecturã;
 lector,
poz. 30,
 Proiectare de arhitecturã;
 Reprezentãri;

numai iniþiatoare a unor asemenea manifestãri ºtiinþifice  didactice
ca aceea la care ne aflãm acum, ci ºi participantã activã la alte
evenimente ce depãºesc graniþele acestui spaþiu academic.
De asemenea, subliniind cã existã un cadru legislativ adecvat
pentru implementarea managementului calitãþii în educaþie 
elaborarea Legii privind Asigurarea Calitãþii în Educaþie, aflatã din
anul 2005 în dezbaterea Parlamentului României, votatã deja în Senat
, prof.univ.dr. Constantin Mecu a formulat câteva propuneri poate
utile la stabilirea indicatorilor de mãsurare a standardelor. În viziunea
sa, un indicator reprezentativ l-ar constitui procentul studenþilor
care gãsesc un loc de muncã în specialitatea aleasã în primul an de
dupã absolvire ºi obþinerea licenþei; ar trebui evidenþiate separat
notele obþinute la practicã, adunate cu notele la proiectele elaborate
ºi cu cele ale activitãþii de laborator; în Suplimentul de diplomã s-ar
cuveni menþionate calificativele obþinute la manifestãrile ºtiinþifice,

 asistent,

poz. 54,

 asistent,

poz. 62,

XI. FACULTATEA DE DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, Craiova
 lector,
poz. 12,
 Drept administrativ ºi ºtiinþa
administraþiei (1, 2).
XII. FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE, Râmnicu Vâlcea
 lector,
poz. 12,
 Economie politicã (1, 2).
XIII. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI, Blaj
 lector,
poz. 17,
 Monedã ºi credit (1, 2);
 Simularea tranzacþiilor financiar-bancare
ºi bursiere;
 Contabilitate bancarã;
 Contabilitate financiarã (2);
 Management bancar.
XIV. FACULTATEA DE MANAGEMENT, Braºov
 asistent,
poz. 50,
 Contabilitatea întreprinderii;
 Bazele contabilitãþii;
 Contabilitate (baze, contracte, proceduri);
 Metode ºi tehnici de evaluare a firmei.
Înscrierea la concurs se face cu respectarea condiþiilor prevãzute în Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã ºi Legea nr. 128/1997 privind statutul
personalului didactic din România.
Relaþii la telefoanele: 314.00.75; 314.00.76; 314.39.00, interior 220.

Rector,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea

de învãþare începe sã prindã contur. De altfel, educaþia online este
un mediu care integreazã colaborarea, comunicarea ºi un anumit
conþinut legat de diverse activitãþi specifice ºi de responsabilitãþi,
în efortul universitãþilor care trebuie sã gãseascã o cale pentru a
supravieþui tranziþiei de la Era Industrialã la Era Informaþiilor.
Dupã ce au fost expuse, din perspectiva recomandãrilor
comunitãþii academice, principalele caracteristici de calitate a
programelor educaþionale  stabilirea obiectivelor educaþionale;
susþinerea angajamentelor instituþiilor de a sprijini cursanþii;
angajarea într-un proces colaborativ al descoperirilor ºi îmbunãtãþirea
mediului de predare ºi învãþare  s-a subliniat cât de oportunã a
devenit efectuarea unei analize comparative a realizãrilor ºi
neîmplinirilor principalilor furnizori de programe educaþionale online,
din þãri cu tradiþie  SUA, Marea Britanie, Canada ºi Australia.

La Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

Simpozionul ºtiinþific internaþional

Managementul calitãþii în procesul educaþiei
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor, referate ºi recenzii
ale unor lucrãri recomandate, participarea la activitatea publicisticã.
Prof.univ.dr. Nicolae Drãgulãnescu de la Universitatea
Politehnica Bucureºti, cu o bogata experienþã atât la catedrã, cât ºi
în calitate de practician, a conturat cu multã acurateþe cadrul general
al asigurãrii calitãþii învãþãmântului superior ºi a explicat etapele
necesare proiectãrii ºi implementãrii unui sistem de management al
calitãþii, precum ºi mecanismele sale de funcþionare. Autorul acestei
lucrãri a relevat ºi obstacolele teoretice ale asigurãrii calitãþii în
educaþie, invocând insuficienþa cunoºtinþelor, a deprinderilor în
domeniul managementului calitãþii la persoanele implicate în
realizarea calitãþii în educaþie, tehnicile ºi instrumentele
managementului acestuia fiind de multe ori considerate a fi un scop
în sine. În privinþa unor obstacole de ordin cultural, au fost vizate
unele mentalitãþi, atitudini ºi comportamente contraproductive (în
locul celor proactive)  instruire insuficientã, inadecvatã a
personalului universitar ºi preuniversitar implicat în managementul
calitãþii, comunicarea ineficientã cu partenerii de interese ºi, uneori,
ignorarea reticenþei ºi rezistenþei la schimbare.
Întregind spectrul conceptual, ideatic, atât de larg al dezbaterilor,
în lucrarea intitulatã Criterii de calitate în învãþãmântul online,
elaboratã de conf.univ.dr. Manuela Epure, decanul Facultãþii de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale ºi conf.univ.dr.
Aurelian A. Bondrea, prorector al Universitãþii Spiru Haret se
apreciazã cã cea mai mare provocare rãmâne încercarea de a defini
calitatea, fie cã este vorba de produse sau servicii, iar calitatea este
ºi rãmâne o experienþã relativã realizatã în cea mai mare parte printr-un
anumit nivel al aºteptãrilor individuale. O datã cu dezvoltarea fãrã
precedent a instrumentelor care permit accesul cu uºurinþã la web
au devenit fireºti ºi la noi activitãþi precum: poziþionarea unei
programe analitice pe propria paginã web, îndrumarea studenþilor
cãtre cele mai cunoscute ziare sau web-site-uri ºi acceptarea trimiterii
lucrãrilor prin e-mail etc. Editorii de carte au fost nevoiþi sã se
adapteze ºi ei la nou, ajungând sã livreze studenþilor cãrþi electronice
 se precizeazã în aceastã comunicare. Când resursele puse la
dispoziþie cursanþilor încep sã fie integrate într-un sistem de
gestionare a procesului de învãþare, putem spune cã mediul online

 Proiectare de arhitecturã;
 Urbanism ºi echiparea localitãþilor;
 Proiectare de arhitecturã;
 Reprezentãri.

O pledoarie convingãtoare pentru promovarea învãþãmântului
online a realizat lector univ.drd. Diana Crãciunaº în lucrarea
Învãþãmântul online  realitate, provocare ºi oportunitate,
încercând sã realizeze o comparaþie între acesta ºi învãþãmântul
tradiþional. Cred cã înainte de a începe orice comparaþie, trebuie sã
admitem cã existã metode tradiþionale de înaltã calitate, dar ºi metode
tradiþionale mai puþin eficiente  a apreciat autoarea. Categoric,
acelaºi lucru se poate spune ºi despre învãþãmântul online. Deseori,
eforturile individuale ale profesorului ºi studentului sunt factori
determinanþi pentru succes, autoarea precizând cã în timp ce cursul
tradiþional tinde a fi centrat pe profesor, o formã de învãþare mai
mult pasivã, cursul online este centrat pe student, este o formã
activã de învãþare; informaþia, sub formã de întrebãri ºi comentarii,
circulã dinspre student înspre profesor. Referindu-se la beneficiile
învãþãmântului online, vorbitoarea a menþionat faptul cã este
disponibil just in time (la timpul potrivit), asigurã flexibilitate ºi
acces de oriunde ºi oricând, poate fi accesat simultan de un numãr
nelimitat de persoane, poate aduce mari reduceri de costuri, are
posibilitate de conectare globalã ºi poate crea oportunitãþi de
colaborare, fiind capabil sã ofere instruire personalizatã pentru fiecare
student. Oricum, un lucru este clar: putem avea învãþãmânt online
numai dacã studenþii sunt pregãtiþi ºi au un suport pentru aceasta.
Limitele de tehnologie ºi infrastructurã, ostilitatea angajaþilor ºi a
potenþialilor cursanþi, lipsa cunoºtinþelor elementare de informaticã
ar putea deveni tot atâtea bariere în extinderea învãþãmântului online
 a mai remarcat autoarea acestei incitante comunicãri.
În lucrarea cu tema Eficienþa la nivel academic  implementarea
principiilor calitãþii în învãþãmântul superior, lector univ.drd. Elena
Gurgu a reamintit participanþilor adevãrul cã în contextul
învãþãmântului superior, þinta pentru cea mai bunã calitate oferitã
studenþilor nu este o strategie nouã. Instituþiile de învãþãmânt superior
au tins întotdeauna cãtre o excelenþã academicã ºi o calitate înaltã,
acestea fiind cele mai alese idealuri. Înfãptuirea acestor deziderate a
fost relativ uºoarã într-o vreme când resursele erau abundente ºi
când aveam parte de o demografie favorabilã. Însã, mediul academic
s-a schimbat cu timpul. La ora actualã, instituþiile de învãþãmânt
superior se aflã în faþa unor înrolãri studenþeºti ºi taxe acumulate în

Secretar ºtiinþific,
conf. univ. dr. Daniela ªtefãnescu

scãdere, în timp ce costurile învãþãmântului academic ºi competiþia
dintre studenþi încep sã creascã considerabil. Însã, tentativele de a
aplica principiile ºi modelele managementului calitãþii din industrie în
învãþãmântul superior nu au fost întotdeauna încununate de succese.
Tocmai de aceea trebuie sã ºtim sã le alegem doar pe acelea care
creeazã eficacitate ºi eficienþã la nivel academic  a mai subliniat
autoarea. Numai când principiile calitãþii sunt implementate holistic,
ele creeazã o culturã pentru excelenþã academicã.
Nevoia de a imprima dezbaterilor un caracter interdisciplinar,
regãsitã chiar în formularea temelor abordate, a imprimat lucrãrilor o
viziune complexã. Spre o nouã paradigmã a calitãþii educaþiei ºi
învãþãmântului, lucrare elaboratã de prof.univ.dr. ªtefan Costea,
directorul Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic,
a oferit o mulþime de modele ale calitãþii  satisfacerea constituentelor
strategice ale unei instituþii educaþionale, legitimitatea, învãþarea
organizaþionalã, managementul calitãþii totale , iar comunicarea vizând
Asigurarea calitãþii în pregãtirea iniþialã a cadrelor didactice,
elaboratã de lector univ.dr. Nadia-Mirela Florea a contribuit la
deschiderea unui alt orizont privind, de data aceasta, calitatea formãrii
personalului didactic, competenþei psihopedagogice a studenþilor 
practicienii care au ales cariera didacticã.
În ansamblu, programarea susþinerii comunicãrilor a fost bine
realizatã, asigurându-se alternarea lucrãrilor cu caracter teoretic
cu a celor cu pronunþat caracter practic. În aceastã a doua categorie
s-au remarcat contribuþiile de substanþã la dezbateri a practicienilor
români, dar ºi strãini. Lucrarea ªcoalã  Universitate: împreunã
pentru implementarea unui sistem de management al calitãþii
educaþiei, susþinutã de prof.univ.dr. Gheorghe Solomon de la
Universitatea Politehnica Bucureºti, a constituit un bun exemplu
de preocupãri cu caracter aplicativ privind asigurarea calitãþii atât
în instituþii din învãþãmântul preuniversitar, cât ºi în cel universitar.
Aceleaºi conotaþii profund aplicative s-au detaºat din prezentarea
lucrãrii intitulate Mediu integrat de învãþare de cãtre dl Harrz Tubben
 Olanda , reprezentantul companiei Blackboard, a cazului particular
al furnizorului de platforme de e-learning, cel al companiei americane
Blackboard., care oferã programe educaþionale online, fiind utilizat de
un numãr impresionant de instituþii de învãþãmânt superior, în principal
din SUA ºi Europa, ºi a implementãrii managementului calitãþii în
practicã. Întrebãrile formulate de participanþi au fost numeroase ºi au
avut ca subiect general asigurarea calitãþii ºi eficienþa învãþãrii mediate
de computer, iar rãspunsurile primite au fost mai mult decât detaliate
ºi susþinute de statistici relevante.
În lucrarea intitulatã sugestiv Plagiat online  somnul raþiunii
naºte monºtri, lector univ.dr. Ruxandra Vasilescu preciza cã oricât
de radical ar pãrea titlul, acesta este expresia unei profunde îngrijorãri
în privinþa procentului actual crescând al plagiatului ºi încercãrii de
a înºela profesorii. Un sondaj realizat de specialiºti ai universitãþilor
din SUA scoate în evidenþã faptul cã un procent de 75% dintre
studenþi au admis cã au copiat. În România, statisticile sunt nesigure,
poate ºi din cauza vidului legislativ în acest sens, dar probabil cã ne
apropiem de statisticile americane. Unii cercetãtori fac deosebirea
între plagiat ºi înºelãtorie: plagiatul apare în lucrãrile din timpul
anului universitar  eseuri, lucrãrile de licenþã etc., iar înºelãtoria se
manifestã sub forma fiþuicilor, comunicãrii pe mobil (hands-free)
etc. În opinia autoarei însã, atât plagiatul, cât ºi înºelãtoria dovedesc
aceeaºi lipsã de eticã. Cu toate beneficiile Internetului, plagiatul
poate deveni un fenomen îngrijorãtor  a conchis vorbitoarea.
Dezbaterile simpozionului ºtiinþific internaþional au pus în
evidenþã rezultatele îmbinãrii înaltului profesionalism cu vocaþia
educaþionalã a cadrelor didactice, virtuþile învãþãmântului online,
soluþiile ºi propunerile formulate, observaþiile critice vizând
managementul calitãþii în procesul educaþiei constituind o pledoarie
pentru formarea unui cult faþã de ceea ce înseamnã calitatea educaþiei.
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Zilnic, de luni pânã vineri, între orele 10-14 ºi 16,30-20,
sâmbãtã ºi duminicã, între orele 10-12,

Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene

Edificiul (în proprietate) din ªoseaua
Berceni nr. 24, în care funcþioneazã
Televiziunea România de Mâine (tvRM)

Studioul Aulei Magna
din edificiul situat în ªoseaua Berceni

Regia finalã a studioului din ªoseaua Berceni

Studioul tvRM din Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii
(Str. Ion Ghica, nr. 13)

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
15 mai 2006

MIERCURI
17 mai 2006

VINERI
19 mai 2006

6:00 Stele de mâine (r)
6:30 Sãptãmâna externã (r)
7:00 7x sport. Emisiune de Cristina Matei
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ion Filip
15:00 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive. Emisiune
de prof. dr. Alexandru Oproiu
16:00 Teleshopping
16:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
20:00 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
21:00 Economia pentru cine? Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Viaþã de student. Emisiune de Bianca Vãcariu
22:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
22:50 Religia începutului de mileniu.
Emisiune de Carmen Fulger
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu
00:00 Frontal. Emisiune de Ion Marin  director Ultima orã
01:00 Economia pentru cine? (r)
02:00 În dialog cu autoritatea (r)
03:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
05:00 Telematinal fãrã egal (r)

6:00 Întâlnire cu folclorul (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:30 Eva  Talk show cu ºi despre femei. Emisiune de
Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
15:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
16:00 Teleshopping
16:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
20:00 Telecinemateca estului: Doamna cu cãþelul (Mosfilm)
22:00 Întâlnire cu folclorul: Camelia Enache, Constantin
Cârjaliu. Emisiune de Theodora Popescu
22:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
22:50 Mereu în top: Grigore Gonþa  regizor. Emisiune de
Violeta Screciu
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu
00:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru
Mironov
01:00 Mereu în top (r)
02:00 Eva  Talk show cu ºi despre femei (r)
03:00 Deschide cartea! (r)
03:30 Telematinal fãrã egal (r)

6:00 Întâlnire cu folclorul (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:20 Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai
Stoenescu. (r). Emisiune de Corneliu Toader
15:10 Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian
Vasilescu
15:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
16:00 Teleshopping
16:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
20:00 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
21:00 Tehnologii la zi  Lumea tehnologiei. Emisiune de
Alexandru Mironov ºi Cristian Român
22:00 Stele de mâine. Emisiune de Adelina Grancea
22:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
22:50 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu
00:00 La est de porþile orientului. Emisiune de Corneliu
Toader
01:00 Viaþã de student (r)
01:30 Civilizaþia strãzii (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Istorie recentã (r)
03:30 Telematinal fãrã egal (r)

JOI
18 mai 2006

SÂMBÃTÃ
20 mai 2006

6:00 Virtuozi ai muzicii clasice (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:30 Virtuozi ai muzicii clasice: Concert cameral la Basilica
Sacred Heart New Jersey. Emisiune de Mihai Darie
15:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi adaptare Diana Popescu
15:30 Info  economic. Emisiune de Simona ªerban
16:00 Teleshopping
16:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
20:00 Ruleta visului  emisiune de divertisment cu
invitaþi surprizã. Realizator Cãtãlin Criºan
22:30 Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai
Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu
00:00 Supertehnologii  Lumea tehnologiei. Emisiune de
Cristian Român
01:00 Amintiri de la filmare (r)
01:30 Poveste de la arlechin (r)
02:00 În dialog cu autoritatea (r)
03:00 Virtuozi ai muzicii clasice (r)
03:30 Telematinal fãrã egal (r)

6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã (r)
7:30 Film documentar: Animalia (ep. XVII) (r)
8:00 Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Lupu (r)
9:00 S.O.S. Sunteþi un om sãnãtos?. Emisiune de dr.
Constantin Dumitrache
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
12:00 Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Constantin
Pintilie
13:00 Datini la români. Emisiune de Marius China, Marian
Liviu
14:00 Cultura minoritãþilor: Azi comunitatea maghiarilor
din România. Emisiune de Nicolae Mareº

MARÞI
16 mai 2006
6:00 Mioriþa (r)
6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu (r)
7:00 Prima paginã. (r)
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile, revista
presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
14:00 Teleshopping
14:30 Întâlnire cu folclorul: Corina Dragomir, Florica
Zaha, Mihaela Grec. Emisiune de Theodora Popescu
15:00 Info juridic: Întrebãri ºi rãspunsuri pe teme juridice.
Realizator George Nicolau
16:00 Teleshopping
16:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
20:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
20:50 Film documentar: Simfonia Berlinului
21:10 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc
22:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
22:50 Profil spiritual: Invitat Dan Zamfirescu. Emisiune
de Valeriu Râpeanu
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
de George Marinescu
00:00 Virtuozi ai muzicii clasice: Muzicienii de mâine.
Emisiune de Mihai Darie
00:30 Ani de liceu (r)
01:00 Info juridic (r)
02:00 Sãnãtatea mentalã. Factori de risc (r)
03:00 Film documentar(r)
03:30 Telematinal fãrã egal (r)

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

14:30 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
15:00 Zig  Zag  magazin de divertisment (muzicã,
reportaje, interviuri). Realizator Puiu Stoicescu
17:30 Poveste de la arlechin: Teatrul Casandra cu
spectacolul O scrisoare pierdutã, regia Dan Ana.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:00 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
19:00 Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Film artistic românesc:Al patrulea stol
21:30 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Amintiri de la filmare: Domniþa Munteanu(II).
Emisiune de Ion Bucheru
22:30 Cultura la prezent. Emisiune de Elena Dumitrescu
23:00 Kung Fu. Emisiune de Alexandru Ganci
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Ruleta visului (r)
02:30 Caravana cântecului românesc (r)
03:30 Arta documentarului(r)
04:00 Film artistic românesc (r)
05:30 Poveste de la arlechin (r)

DUMINICÃ
21 mai 2006
6:00 Preluare Deutsche Welle
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Sportul în lume (r)
7:30 Muzicã instrumentalã. Emisiune de Sorin Petre
8:00 Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Lupu
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene.
Emisiune moderatã de Corneliu Toader
12:00 Generaþii de succes
Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30 Ocolul pãmântului în treizeci de minute. Realizator
Robert Tache
14:00 Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia
Dumitrescu
15:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului. Emisiune de
Gina ªtefan
17:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Film documentar: Animalia (ep. XVIII)
19:00 Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu
19:30 7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive
interne. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Bucuroºi de oaspeþi. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Noroc chior în Las Vegas (Dumb luck
în Las Vegas)
22:30 Café concert. Emisiune de Sorin Petre
23:00 Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel
Paraschiv
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Ghici cine vine la Silvia?
01:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului (r)
03:00 Polemici culturale(r)
04:00 Sã stãm de vorbã (r)
04:30 Generaþii de succes (r)

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ ESTE EDITATÃ
DE FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE,
Instituþie social - umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Revista se poate procura prin abonament de la toate oficiile poºtale din þarã.
Solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei, cu plata prin mandat poºtal sau
dispoziþie de platã pe adresa: Editura Fundaþiei România de Mâine, Serviciul difuzare,
Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti. Telefon 316.97.88/int.108.
ISSN 1221-4019 ºi ISSN 1841-4265 (Opinia naþionalã ONLINE)
Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE ªI TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Publicaþia OPINIA NAÞIONALÃ este înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci la
nr. 24.000/7.090.672 din 3 septembrie 1997.

