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 UNIVERSITATEA
SPIRU HARET

 Instituþie de învãþãmânt superior acreditatã,
persoanã juridicã de drept privat

ºi de utilitate publicã,
parte a sistemului naþional de învãþãmânt

ADMITEREA 2006 � 2007

Art.1. Ciclul de studii
universitare de licenþã se
organizeazã pe domenii de studii.

Art. 2. (1) Admiterea în
Universitatea Spiru Haret se
organizeazã pe domenii de studii de
licenþã.

  (2) Constituirea forma-
þiunilor de studii 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.

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 departa-
mente 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.

ORGANIZAREA ADMITERII

(Din  Metodologia admiterii aprobatã de
Senatul Universitãþii Spiru Haret în ºedinþa din 25 aprilie 2006)

PALATUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI,
ªTIINÞEI ªI CULTURII

Sediul central al Universitãþii Spiru Haret,
Bucureºti, str. Ion Ghica  nr. 13 (clãdire în proprietate)

RECTORATUL UNIVERSITÃÞII
Tel: 314.99.31; 314.99.32

� Cine poate candida � Când se fac înscrieri
� Unde se fac înscrieri � Actele necesare
� Taxa de înscriere ºi scutiri la taxa de înscriere
� Taxele de ºcolarizare � Desfãºurarea ºi
rezultatul admiterii � Studii de masterat
� Facilitãþi pentru studenþi

Despre toate acestea,
informaþii în paginile 2,3,4,5 ºi 6

La Televiziunea România de Mâine

Promo Universitatea Spiru Haret
Pagina 8
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Admiterea 2006-2007: informaþii utile

Taxa de înscriere ºi scutiri
la taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere este de 60 RON.
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.

Actele
necesare

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.

Desfãºurarea ºi rezultatul admiterii
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
fiºa-chestionar.

Pentru domeniile/specializãrile: arhitecturã, teatru, muzicã, culturã fizicã ºi
sport, limbi ºi literaturi, relaþii internaþionale ºi studii europene, facultãþile
organizeazã teste de aptitudini.

Fiºa-chestionar se semneazã de cadrul didactic care a realizat interviul ºi se
valideazã de conducerea facultãþii respective.

Rezultatele admiterii se comunicã dupã susþinerea interviului ºi, dupã caz, a
testelor de aptitudini.

a) Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2006-2007 se menþin la acelaºi
nivel ca în anii precedenþi ºi pot fi achitate în 3 rate;

b) Fiii de þãrani, cadre didactice, pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei de înscrierea pentru admitere;

c) De asemenea, sunt scutiþi de taxa de admitere ºi taxele de ºcolarizare candidaþii
care au obþinut premii la  olimpiadele ºi concursurile internaþionale.

d) Acordarea de burse de merit pentru studenþii de la forma de învãþãmânt de ZI,
care au obþinut, în anul de învãþãmânt precedent, rezultate de excepþie la învãþãturã;

e) Cursuri tipãrite puse la dipoziþie de Universitatea Spiru Haret, cu o reducere
de 30% faþã de preþul cãrþii;

Facilitãþi pentru studenþi
f) Prezentarea de cursuri, consultaþii, lecþii de sintezã, dezbateri, teste de evaluare

la Televiziunea România de Mâine (tvRM);
g) Acces gratuit la biblioteca virtualã a Universitãþii ºi la bibliotecile facultãþilor;
h) Consultaþii prin intermediul revistei Opinia naþionalã;
i) Autoevaluare ºi evaluarea cunoºtinþelor cu ajutorul calculatorului;
j) Masã în cantinele proprii din Bucureºti ºi Braºov, subvenþionatã cu 30% de

Fundaþia România de Mâine;
k) Acces gratuit în cluburile studenþeºti proprii din Bucureºti ºi Braºov, în

Complexul sportiv propriu din Bucureºti, alcãtuit dintr-un stadion de 10.000 locuri,
terenuri de tenis, fotbal, baschet, handbal, volei etc.

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 sunt acordate burse de merit
studenþilor de la forma de învãþãmânt
de ZI, care au obþinut în anul de
învãþãmânt precedent, rezultate de
excepþie la învãþãturã.

Taxele de ºcolarizare
pentru anul universitar 2006-2007 se menþin la acelaºi nivel

ca în anii precedenþi, fiind urmãtoarele:

Taxele de ºcolarizare pot fi achitate ºi în trei rate.

Unde se fac înscrieri
ÎNSCRIEREA se desfãºoarã la sediul central al

Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica
nr. 13, la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa,
Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-
Muscel, Blaj ºi la Centrele pentru învãþãmânt la
distanþã din întreaga þarã.

La Secretariatul general al Universitãþii Spiru Haret
Tel. 312.19.99; 314.39.08; Centrala telefonicã: 314.00.75; 314.00.76 int. 355; 262

E-mail: admitere@spiruharet.ro; ushsg@spiruharet.ro

Informaþii suplimentare
La secretariatele facultãþilor ºi la Centrele teritoriale
pentru învãþãmânt la distanþã: telefoanele publicate

în paginile 1 ºi 4.



Constanþa

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
tel.: 0241/54.50.15 ºi Facultatea de Management

Financiar-Contabil, tel.: 0241/54.50.15
Constanþa, str. Unirii nr. 32-34 (Edificiu în proprietate)

Constanþa

Un nou edificiu, în proprietate, destinat bunei
desfãºurãri a procesului didactic.

Constanþa, strada Unirii nr 67.

Râmnicu-
Vâlcea

Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe ºi
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,

Râmnicu-Vâlcea,  B-dul General Praporgescu nr. 22,
tel. 0250/40.16.26 (Edificiu în proprietate)

Câmpulung-Muscel

Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Câmpulung-Muscel, str. Traian nr. 233, tel.: 0248/51.22.84

(Edificiu în proprietate)

Braºov Blaj

Facultatea de Management, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative, tel.: 0268/42.04.37 ºi

Facultatea de Psihologie-Pedagogie, tel.: 0268/42.04.37,
Braºov, str. Turnului nr. 5 (Edificiu în proprietate)

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Facultatea
de Management Financiar-Contabil, Facultatea

de Matematicã - Informaticã, Blaj, str. Tudor
Vladimirescu nr. 80, tel.: 0258/71.12.31

(Edificiu în proprietate)

Cluj-Napoca

Centrul din Cluj-Napoca al Universitãþii Spiru Haret
pentru învãþãmânt la distanþã ºi studii de masterat
B-dul 21 Decembrie 1989  nr. 74, tel.: 0264/43.19.44

(Edificiu în proprietate)

� PESTE 100.000 DE STUDENÞI
� 30 DE FACULTÃÞI
� 50 DE SPECIALIZÃRI
� 1400 DE CADRE DIDACTICE
� 40.000 DE LICENÞIAÞI ÎN ULTIMII 10 ANI
� 61 PROGRAME DE MASTERAT TELEVIZIUNE PROPRIE � TVRM EDITURÃ ªI TIPOGRAFIE PROPRII

32 DE IMOBILE ÎN PROPRIETATE CU O SUPRAFAÞÃ
TOTALÃ DE 98.775 mp

� 6 INSTITUTE DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ
� 48 DE CENTRE PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT
   LA DISTANÞÃ ÎN ÞARÃ ªI STRÃINÃTATE

Facultatea de Geografie - Tel.: 317.19.00

Facultatea de Muzicã - Tel.: 317.19.01

Facultatea de Teatru - Tel.: 317.19.03

Bucureºti, Palatul Sporturilor ºi Culturii,

Parcul Tineretului, Sectorul 4.

Bucureºti

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, tel.: 314.00.75; Facultatea
de Limbi ºi Literaturi Strãine, tel.: 314.00.76; Facultatea de Limba ºi

Literatura Românã, tel.: 314.00.76; Facultatea de Matematicã-Informaticã,
tel.: 314.00.75;  Facultatea de Arhitecturã, tel.: 314.00.75
Bucureºti, str. Ion Ghica  nr. 13. (Clãdire în proprietate)

Bucureºti

SPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARET SPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARET SPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARETSPIRU HARET

Sala Senatului Universitãþii Spiru Haret

Bucureºti

Facultatea de Sociologie-Psihologie
Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256, tel.: 255.60.94

(Edificiu în proprietate).
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O universitate performantã pentru performanþa ta în profesie!

Bucureºti

Facultatea de Management Financiar-Contabil, tel.: 316.97.85;
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,

tel.: 316.97.93 ºi Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, tel.: 316.97.86/103;
Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.313 (Edificiu în proprietate)

Aula Magna din edificiul situat în ªos. Berceni

Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism, tel.: 334.44.19;
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,

tel.: 334.44.19 ºi Facultatea de Istorie, tel.: 334.52.63;
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24. (Edificiu în proprietate)

Bucureºti

BucureºtiBucureºti

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
Bucureºti, B-dul Energeticienilor nr. 9-11,

tel.: 346.64.14 (Edificiu în proprietate)

Bucureºti

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

  Facultatea  de Medicinã Veterinarã funcþioneazã la
adresa: Bucureºti, strada Jandarmeriei nr. 2, tel.: 230.69.16

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

Craiova

Facultatea de Management Financiar-Contabil,
tel.: 0251/59.82.65;  Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, tel.: 0251/59.82.65;

Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4
(Edificiu în proprietate)

Craiova
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La Universitatea Spiru Haret,
Învãþãmântul la Distanþã a dobândit o pondere semnificativã

CENTRE TERITORIALE

PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ

Departamentul
pentru Învãþãmântul la Distanþã

Bucureºti, Str. Ion Ghica nr. 13.
Telefoane: 312.11.50; 312.22.17
Centrala telefonicã: 314.00.75; 314.00.76 / 178, 231, 232, 246
e-mail: ushid@spiruharet.ro

Întâlniri metodice cu studenþii ID
 � octombrie 20005 �

Examene pe calculator
la toate Centrele I.D. pe baza Programului Exam.ViewPro
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Masterat online
Universitatea Spiru Haret oferã, începând cu anul universitar 2006-2007, programe de masterat online, cu durata de

3 semestre.
Programele de masterat online sunt create ºi administrate prin platforma de e-Learning BlackboardTM

(www.blackboard.com).
Comunicarea între masteranzi ºi corpul profesoral se va realiza prin mijloace moderne (chat e-mail, clase virtuale,

discuþii de grup ºi videoconferinþã) integrate  în platforma Blackboard.
Începând cu luna septembrie 2006, se difuzeazã consultaþii la Televiziunea România de Mâine (tvRM) în sprijinul

familiarizãrii masteranzilor cu instrumentele de lucru specifice � computer, software ºi internet, asigurându-se astfel
îndrumarea pentru organizarea ºi eficientizarea studiului individual.

Informaþii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail master online@spiruharet.ro.
Persoana de contact: conf. univ. dr. Manuela Epure, director Departament CPMOnline Tel. 021-3140075,

021-3140076 (interior 196).
Taxa 600 lei noi pe semestru, achitatã semestrial.

Studii de
MASTERAT

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

CENTRUL
DE LIMBI STRÃINE

O colaborare
fructuoasã cu prestigioase instituþii

educaþionale internaþionale

Sediul Universitãþii Spiru Haret
din str. Ion Ghica nr. 13, mezanin, camera 1.

Telefon 314.39.03; e-mail: ushcls@spiruharet.ro;
www.spiruharet.ro

În contextul procesului de mondializare, Centrul de Limbi Strãine asigurã condiþii optime de învãþare
ºi testare, oferind beneficiarilor sãi paºaportul lingvistic pentru întreaga lume.

Metodele de predare vizeazã o învãþare interactivã ºi personalizatã, cursurile fiind predate de profesori
cu înaltã calificare ºi acreditaþi de instituþii educaþionale internaþionale.

Centrul de Limbi Strãine organizeazã:
� În parteneriat cu Uniunea Eleno-Americanã, cursuri de englezã americanã, la nivel mediu ºi avansat,

finalizate cu Certificatul de Competenþã Lingvisticã (ECCE) sau cu Certificatul de Excelenþã  (ECPE),
eliberate de Institutul de Anglisticã al Universitãþii Michigan  (SUA). Ca recunoaºtere a rezultatelor foarte
bune obþinute de candidaþii noºtri, seria 2003, The University of Michigan - English Language Institute,
în raportul anual de evaluare, a apreciat activitatea de  înaltã calitate a Centrului de Limbi Strãine,
Universitatea Spiru Haret fiind clasatã între primele trei instituþii educaþionale europene.

� În colaborare cu Institutul Francez din Bucureºti, cursuri de francezã, la nivel avansat, finalizate cu
Diploma de Limbã (DL), diplomã avizatã de Ministerul Educaþiei Naþionale din Franþa.

� În colaborare cu British Council din Bucureºti, cursuri de englezã, la nivel mediu ºi avansat, finalizate
cu Certificate Cambridge (FCE sau CAE), eliberate de University of Cambridge.

� Cursuri pentru toate nivelurile la limbile: englezã, francezã, italianã, germanã, spaniolã, arabã, japonezã,
finalizate cu certificate de competenþã lingvisticã.

� Cursuri pentru domenii speciale (limbaj comercial, medical, juridic etc.).

D E P A R T A M E N T U L
PENTRU PREGÃTIREA

PERSONALULUI DIDACTIC
Sediul Universitãþii Spiru Haret

din  str. Ion Ghica nr. 13, et. 5, camera 511.
Tel.: 021/314 00 75/76/77, int. 149; tel./fax  021/312 15 38;

e-mail: ushdppd@spiruharet.ro

Încã de la înfiinþarea sa, potrivit misiunii, principiilor generale ºi obiectivelor sale specifice, Universitatea Spiru Haret
ºi-a creat, în cadrul structurii ºi organizãrii activitãþii sale, facultãþi ºi departamente pentru formarea specialiºtilor cu
studii superioare, necesari atât dezvoltãrii economico-sociale ºi cultural-spirituale a societãþii noastre, cât ºi  sistemului
naþional de educaþie ºi învãþãmânt.

Pentru realizarea pregãtirii pentru cariera didacticã, Universitatea ºi-a constituit, potrivit prevederilor legale,
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic, o unitate abilitatã sã asigure pregãtirea psihopedagogicã
ºi metodicã a studenþilor ºi absolvenþilor de învãþãmânt superior, care doresc sã desfãºoare activitate didacticã.

Organizat ca o instituþie specializatã în cadrul Universitãþii,  Departamentul este format 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.).

Ca unitate educaþionalã complexã, Departamentul asigurã:
� formarea iniþialã sociopsihopedagogicã, metodicã ºi practicã a studenþilor care doresc sã urmeze o carierã didacticã,

indiferent de domeniul de specialitate sau forma de învãþãmânt aleasã;
� 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;

� participarea  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.;

� realizarea, pe bazã de convenþii ºi contracte, a activitãþilor 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 sale, Departamentul organizeazã trei 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.

La Universitatea Spiru Haret, pregãtirea pentru cariera didacticã se poate obþine pe douã cãi: pe  parcursul
studiilor universitare, concomitent cu pregãtirea de specialitate  sau dupã obþinerea licenþei de specialitate.
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Toate acestea întregesc imaginea amplã ºi complexã
a instituþiei de învãþãmânt superior numitã

Universitatea Spiru Haret

Cartea universitarã la îndemâna studenþilor
În ultimii 4 ani, la Editura Fundaþiei România de Mâine au apãrut peste 700 de titluri într-un tiraj de circa 2 milioane exemplare.

Universitatea Spiru Haret oferã studenþilor cursuri ºi manuale universitare, realizate în editura ºi  tipografia proprii, cu o reducere de 30% faþã de preþul cãrþii.

Universitatea este dotatã cu peste 3.000 de computere, dintre care 1550 de
ultimã generaþie, în laboratoare ºi în Centrele pentru învãþãmânt la distanþã,

racordate la Internet 24 ore din 24.

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.

În august 2005, 50 de studenþi ºi profesori ai Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine ºi ai Facultãþii de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale au

participat, în Spania, la un program de pregãtire profesionalã.

Corul 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.

Unul din cãminele pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret.
Aleea Moldoviþa nr. 5-10 (Clãdiri în proprietate)

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

În sala de curs
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LUNI
26 iunie 2006

  6:00 Muzicã instrumentalã (r)
  6:30 Sãptãmâna externã (r)
  7:00 7 x sport. Emisiune de Cristina Matei (r)
  7:20 Promo Universitatea Spiru Haret
  7:30 Telematinal�fãrã egal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã
          de Direcþia Învãþãmânt TVRM
12:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
14:00 Teleshopping
14:20 Promo Universitatea Spiru Haret
14:30 Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
          Emisiune de Ion Filip
15:00 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive.
           Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
             Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
17:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã
          de Direcþia Învãþãmânt TVRM
18:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
20:00 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
21:00 Economia pentru cine? Exporturile României;
           Invitat Costin Lianu � preºedinte al Consiliului
           de Export. 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 Cultura la prezent (r)
05:00 Telematinal�fãrã egal (r)

MARÞI
27 iunie 2006

  6:00 Mioriþa (r)
  6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
          Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00 Prima paginã. (r)
  7:20 Promo Universitatea Spiru Haret
  7:30 Telematinal�fãrã egal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
             Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
12:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
             Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
14:00 Teleshopping
14:20 Promo Universitatea Spiru Haret
14:30 Întâlnire cu folclorul: Norica Enache,
          Nicolae Mihai Gruia, grupul vocal �Izvoraºul�.
           Emisiune de Theodora Popescu
15:00 Info juridic: Întrebãri ºi rãspunsuri pe teme juridice.
          Realizator George Nicolau
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
17:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
18:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
             Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
20:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
20:50 Film documentar: Dansatorul
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 Calendar cultural � luna iulie. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
          Emisiune de George Marinescu

00:00 Tehnologii la zi � Lumea tehnologiei.
          Emisiune de Cristian Român
01:00 Virtuozi ai muzicii clasice: Festivalul �Tinere talente�
           2006 Râmnicu Vâlcea. Emisiune de Mihai Darie
01:30 Ani de liceu (r)
02:00 Info juridic (r)
03:00 Kung Fu show (r)
03:30 Telematinal�fãrã egal (r)

MIERCURI
28 iunie 2006

  6:00 Întâlnire cu folclorul (r)
  6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
          Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00 Prima paginã. Emisiune de Simona ªerban
          ºi Robert Tache (r)
  7:20 Promo Universitatea Spiru Haret
  7:30 Telematinal�fãrã egal (informaþii utile,
          revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
             Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
12:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
14:00 Teleshopping
14:20 Promo Universitatea Spiru Haret
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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
17:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
18:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
20:00 Telecinemateca estului: Cãinþa (Mosfilm)
22:00 Întâlnire cu folclorul: Daniela Bãrbuceanu, Nelu Bãlãºoiu,
           Alex Ploieºteanu. Emisiune de Theodora Popescu
22:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
22:50 Mereu în top: dr. Liviu Harbuz � medic veterinar.
          Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
          Emisiune de George Marinescu
00:00 Supertehnologii � In space. Emisiune de Cristian Român
01:00 Petrecerea româneascã (r)
02:30 Eva � Talk show cu ºi despre femei (r)
03:00 Deschide cartea! (r)
03:30 Telematinal�fãrã egal (r)

JOI
29 iunie 2006

  6:00 Virtuozi ai muzicii clasice (r)
  6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00 Prima paginã (r)
  7:20 Promo Universitatea Spiru Haret
  7:30 Telematinal�fãrã egal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
12:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
14:00 Teleshopping
14:20 Promo Universitatea Spiru Haret
14:30 Virtuozi ai muzicii clasice: �Opera�Broadway�.
           Emisiune de Mihai Darie
15:00 Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi adaptare Diana Popescu
15:30 Info � economic. Emisiune de Simona ªerban
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
17:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
18:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM

20:00 Ruleta visului � emisiune de divertisment cu
         invitaþi surprizã. Realizator Cãtãlin Criºan
22:30 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
23:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00 Mereu în top (r)
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)

VINERI
30 iunie 2006

  6:00 Întâlnire cu folclorul (r)
  6:30 Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
  7:20 Promo Universitatea Spiru Haret
  7:30 Telematinal�fãrã egal (informaþii utile,
           revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
12:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
14:00 Teleshopping
14:20 Promo Universitatea Spiru Haret
14:30 Stele de mâine: Vedete ale Universitãþii Spiru Haret
          în recital. Emisiune de Adelina Grancea
15:00 Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
15:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
16:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
             Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
17:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
18:15 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
20:00 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
21:00 Petrecerea la români. Emisiune de Georgel Nucã
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 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
01:00 Stele de mâine. Emisiune de Adelina Grancea (r)
01:30 Civilizaþia strãzii (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Performeri în arenã (r)
03:00 Preluare Deutsche Welle (r)
03:30 Telematinal�fãrã egal (r)

SÂMBÃTÃ
1 iulie 2006

  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. XXII) (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 realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã
          de Departamentul Învãþãmânt TVRM
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 grecilor
          din România (I). Emisiune de Nicolae Mareº
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 din Moscova
          cu spectacolul �Galka Motalko�.
           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: Întunecare
21:30 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Amintiri de la filmare: Marina Procopie � actriþã (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 Bucuroºi de oaspeþi (r)
03:30 Arta documentarului (r)
04:00 Film artistic românesc (r)
05:30 Poveste de la arlechin (r)

DUMINICÃ
2 iulie 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 realizatã de Departamentul Învãþãmânt TVRM
11:45 Cartea de învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia
          Învãþãmânt TVRM
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 Film documentar: Poussin � pictor francez
17:30 Scena ca istorie: Toma Caragiu.
          Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
18:30 Film documentar: Animalia (ep. XXIII)
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 Caravana cântecului românesc.
          Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Dragoste ucigaºã (Gramps) (S.U.A)
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 Culise romantice (r)
04:00 Sã stãm de vorbã (r)
04:30 Generaþii de succes (r)

Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã

..................................
Ilie Ciurescu: Vã prezentãm Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi

Culturii, edificiu impunãtor, situat în centrul Capitalei României, în
zona kilometrului 0. Aici este sediul Universitãþii Spiru Haret, cea
mai mare instituþie de învãþãmânt superior privat din România.

.....................................
(În sala de Consiliu)
Suntem, stimaþi telespectatori, în Sala de Consiliu a Universitãþii

Spiru Haret. Aici ne-am întâlnit, pentru a pune la punct câteva dintre
detaliile realizãrii unui film de prezentare a Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã.

Vom pleca de aici. Vom parcurge împreunã un itinerar prin
principalele poziþii în care se desfãºoarã activitatea lingviºtilor ºi
literaþilor de la Spiru Haret, având drept ghizi pe dl decan, prof.univ.dr.
Ion Toma, ºi pe dl prodecan, lector univ.dr. Valeriu Marinescu.

Sala nr. 400 de la etajul IV al Universitãþii Spiru Haret este
rezervatã cursurilor studenþilor de la Facultatea de Limbã ºi Literaturã

La Televiziunea România de Mâine
Promo Universitatea Spiru Haret

Românã: luminoasã, spaþioasã, curatã. Mobilier elegant, modern. Sunt
aºteptaþi cursanþii.

.......................
(În sala de curs 201)
Doamnelor ºi domnilor, ei sunt cãrturarii în sensul cel mai strict al

cuvântului, dascãlii lor au lucrat o viaþã întreagã cu cartea. Acum deprind
ºi ei aceastã pricepere de a lucra cu cartea pentru ei ºi pentru cei care
vor veni ºi cãrora sã le transmitã aceeaºi pasiune, aceeaºi dorinþã, aceeaºi
mare plãcere � lucrul cu cartea.

Conf.univ.dr. Luiza Marinescu: Meseriile pe care studenþii noºtri
le vor îmbrãþiºa, de bunã seamã cã vor alcãtui un Top 300 al meseriilor
din România în viitorii ani, încã nealcãtuit pe principiile bogãþiei
intelectuale. Filologia este arta care ne învaþã sã iubim cãrþile, prieteni
siguri, ºi în acelaºi timp, care ne ajutã sã înþelegem cã, în lumea în care
trãim, cuvântul joacã un rol foarte important.

Ilie Ciurescu: Ce profesiuni se au în vedere?
Luiza Marinescu: Este vorba de munca de editor, de munca de

cãrturar în general, de munca de  profesor, de publicist, de scriitor, de
om care într-adevãr iubeºte cartea, de bibliotecar, de diplomat,
funcþionar internaþional, de om care poate sã foloseascã limbile strãine
pe care le cunoaºte în toate împrejurãrile.

........................................
Convorbire cu decanul facultãþii
Ilie Ciurescu: Domnule decan, cred cã ºi pentru studenþii de acum

ºi pentru cei care vor veni � bobocii de la toamnã �, este foarte important
sã cunoascã elementele de ultimã orã care au apãrut ºi care sunt
interesante pentru studiile de la  Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã. Vã rog.

Prof.univ.dr. Ion Toma, decanul facultãþii: Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã care ºcolarizeazã ca specializare a) limba ºi
literatura românã, aºa cum aratã ºi numele ei, iar ca specializare b)
limbi ºi literaturi strãine, adicã fie limba ºi literatura englezã, fie
limba ºi literatura francezã, va fi organizatã într-un nou sistem,
conform principiilor stabilite la Conferinþa care a avut loc la
Bologna. Este vorba despre trei cicluri de învãþãmânt: primul ciclu
de licenþã, cu durata de 3 ani, al doilea ciclu de masterat, cu durata
de 2 ani ºi al treilea ciclu doctoratul, cu durata de 3 ani. În primul
ciclu vor fi studiate disciplinele de bazã ale specializãrilor enunþate
ºi capitolele, elementele fundamentale ale acestor specializãri. Dupã
absolvirea acestui prim ciclu, cei care au terminat facultatea, pot fi
angajaþi ca redactori, ca bibliotecari, ca editori, ca agenþi manageriali
º.a.m.d., dar principala profesiune pentru care pregãtim absolvenþii
este profesiunea didacticã, deci de profesori în învãþãmântul
gimnazial ºi liceal.

Student care se pregãteºte pentru examene: M-a surprins în mod
plãcut sã vãd cã avem un mediu foarte civilizat de lucru, o bibliotecã
completã, relaþia profesor-student este bazatã în special pe
comunicare, iar profesorii ne transmit, într-adevãr cu mult

profesionalism, pasiunile lor ºi noi, studenþii, suntem siguri ºi
încrezãtori cã putem obþine performanþe în profesia aleasã.

Prof.univ.dr. Zamfira Mihail: Cursul opþional � Critica textelor
ºi tehnica ediþiei. Foarte pe scurt, îi pregãteºte pe studenþi cu o
specializare privind teoria ºi practica editorialã, ceea ce le va
asigura accesul la orice tip de redacþie din mass-media scrisã sau
audio-vizualã. ªi în domeniul comunicãrii sunt cursuri speciale
ºi, mai ales, în domeniul biblioteconomiei, care le va da
posibilitatea ca fiind profesori în acelaºi timp sã poatã sã organizeze
ºi biblioteca ºcolii sau poate chiar sã ocupe posturi de bibliotecari
în biblioteci publice.

(Urmare din pag. 8)

Ilie Ciurescu: V-am invitat sã vedeþi ºi sã
urmãriþi  realitãþi din viaþa ºi activitatea universitãþii
noastre. Veniþi sã le priviþi cu proprii ochi la faþa
locului. Veþi deveni, sigur, studenþi la Spiru Haret.
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Prezentãrile cuprinse în aceastã paginã nu au putut
reda complet ºi în toatã complexitatea lor filmele
realizate de tvRM, lipsind o serie de elemente, unele
imposibil de preluat în formã scrisã: imagini în miºcare,
fond muzical, informaþii cuprinse în formele specifice
emisiunilor de televiziune.

Tocmai de aceea, recomandãm candidaþilor la
admitere sã urmãreascã emisiunile ce le sunt dedicate
de Televiziunea România de Mâine, ºi, în special, seria
de emisiuni

P r o m o -
Universitatea Spiru Haret.

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã

Ilie Ciurescu:
Vedeþi absolvenþii unei promoþii a Facultãþii de Drept ºi

Administraþie Publicã a Universitãþii Spiru Haret.
În anul universitar 2005-2006 au urmat cursurile facultãþilor

cu acest profil din Bucureºti, Constanþa, Craiova ºi Rm. Vâlcea
24.770 de studenþi. Ei au studiat pentru o carierã dedicatã vieþii
normale a oamenilor ºi afirmãrii þãrii în viaþa internaþionalã. Vor
fi oameni ai legii.

Prezentãm, îndeosebi pentru cei care vor intra în studenþie în
anul universitar 2006-2007, ce ºi cum pot deveni, ce carierã pot
pregãti prin studiile superioare la Universitatea Spiru Haret.

(În Aula din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii)
Studiile în drept la Universitatea Spiru Haret înseamnã în

primul rând cursuri ºi seminarii conduse de cadre didactice,
personalitãþi de prestigiu din domeniu.

La Drept Civil, anul II, dna conf.univ.dr. Mariana Rudãreanu:
Ce vrem sã formãm? Ceea ce spunem întotdeauna. Forþa

argumentului juridic. ªi începem cu ce anume, în prezentarea
oricãrei instituþii? Cu definiþia: ce este cesiunea de creanþã?
Cesiunea de creanþã este o convenþie. ªi de ce spunem cã este o
convenþie? Pentru cã acesta este termenul pe care Codul nostru
Civil îl foloseºte ºi despre care noi am spus cã este sinonim cu
acela de contract. Deci este o convenþie prin care o persoanã,
numitã cesionar, dobândeºte o obligaþie pe care i-o transmite
creditorul. Creditorul, cel care transmite ce? � partea raportului
obligaþional �  deci, cel care transmite aceastã obligaþie este
cedent, cel care dobândeºte creanþa este cesionar, iar debitorul va
deveni în cadrul acestei convenþii debitor cedat.

...........................
 (La biblioteca Facultãþii de Drept):
Ilie Ciurescu: Cu deosebire în apropierea examenelor, dar nu

numai, bibliotecile Universitãþii Spiru Haret sunt suprasolicitate.
Este cazul ºi la cea a Facultãþii de Drept. La dispoziþia studenþilor
se aflã permanent sãli de studiu spaþioase, luminoase, comode ºi
un foarte bogat material bibliografic, acoperitor pentru fiecare
disciplinã. Cvasi-totalitatea cursurilor, sintezelor, manualelor ºi
tratatelor este realizatã în Editura Fundaþiei România de Mâine.
Pot fi, de asemenea, consultate volume ºi publicaþii provenind
practic din întreaga lume. Studenþii de la Drept dispun de
bibliografie, începând cu Dreptul Roman ºi continuând cu creaþii
de ultimã orã în domeniul Dreptului Comunitar European ºi din
alte continente. Lectura este completatã prin îndrumãri ºi
sistematizãri ale materiei prezentate zilnic, în consultaþiile difuzate
de Televiziunea România de Mâine, singura televiziune
universitarã din România.

.........................
Stimaþi candidaþi, care vã pregãtiþi sã intraþi la universitate în

anul de învãþãmânt 2006-2007, aveþi prilejul sã cunoaºteþi oferta
Universitãþii Spiru Haret pentru Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã. Cadrele universitare sunt încã de pe acum
pregãtite sã vã primeascã ºi din acest motiv am invitat pe dna
prodecan, lector univ.dr. Roxana Daniela Pãun, pentru a avea o
scurtã convorbire ºi sã aflaþi lucruri care, cred eu, vã intereseazã
direct,  pentru a vã pregãti în vederea prezentãrii la admitere.

Doamnã prodecan, vã mulþumesc cã aþi acceptat invitaþia
noastrã ºi sã trecem la atac. O carte de vizitã a Facultãþii de Drept.

Lector univ.dr. Roxana Daniela Pãun, prodecan: În primul
rând, bunã ziua. În al doilea rând, mulþumim cã ne-aþi creat aceastã
oportunitate sã vorbim în câteva cuvinte despre Facultatea de
Drept ºi, trecând direct la întrebarea dv., trebuie sã precizãm,
încã de la început, faptul cã Facultatea de Drept are deja un numãr
de 9000 de absolvenþi, iar în anul universitar 2005-2006, un numãr
de 24.770 de studenþi înscriºi la toate formele de învãþãmânt.
Acum, revenind la Facultatea noastrã, facultate care se numeºte
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, aceasta este
acreditatã ºi funcþioneazã cu douã specializãri: Drept � cu durata
de studii de 3 ani, care funcþioneazã din anul 1991 ºi specializarea
Administraþie Publicã � tot cu durata de 3 ani, care este autorizatã
sã funcþioneze începând din anul universitar 2006-2007.

Ilie Ciurescu: Deci, putem spune cã este vorba despre
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, cu aceste douã
specializãri.

Vã mulþumesc foarte mult pentru aceastã precizare. Aþi vorbit
ceva despre acreditare, ce trebuie sã ºtie studenþii în legãturã cu
aceastã acreditare?

Roxana Daniela Pãun: Aºa este. În calitate de facultate
acreditatã, facultatea noastrã organizeazã examen de licenþã,
precum ºi studii de masterat. În acest an universitar 2005-2006,
ºi activitatea de masterat s-a desfãºurat cu ºapte programe,
aprobate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. În toamna anului
2006 se organizeazã admitere la programele de masterat
operaþionale ºi, permiteþi-mi succint, sã vi le prezint:

Master în Drept Comunitar, în Drept Comunitar Material,
ªtiinþe Penale, Probaþiunea în Procesul Penal, Fiscalitatea în
context Comunitar, Dreptul afacerilor în context Comunitar,
Instituþii ºi Structuri de Drept Constituþional Român ºi European.

Ilie Ciurescu: Asta înseamnã cã suntem pregãtiþi ºi la nivelul
universitãþii noastre, al Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã, sã punem de acord tot ce funcþioneazã din punctul de
vedere al dreptului în România cu ce va funcþiona atunci când
vom deveni membri ai Comunitãþii Europene.

Evident cã fiecare dintre cei ce doresc sã se înscrie la masterat,
vor avea la dispoziþie serviciile noastre care le oferã informaþii
detaliate.

Acum, însã, v-aº ruga sã aveþi amabilitatea sã ne vorbiþi puþin
ºi despre condiþiile pe care le oferã Universitatea Spiru Haret?

Roxana Daniela Pãun: Facultatea de Drept dispune de un
spaþiu ultramodern la sediul central al Universitãþii Spiru
Haret, dotat cu o infrastructurã didacticã ºi de cercetare
performantã, la nivelul standardelor europene. În acest sens,
dispune de o bibliotecã cu un numãr de 8.240 de volume, care
practic stã la dispoziþie pentru a fi consultatã. La cele douã
specializãri activeazã cadre didactice universitare de prestigiu,
personalitãþi recunoscute în sfera cercetãrii, în domeniul
practicii juridice, cei mai mulþi fiind doctori în drept sau ºtiinþe
juridice. Este semnificativ faptul cã în Universitatea Spiru
Haret ºi, implicit în aceastã facultate, s-a introdus evaluarea
electronicã a pregãtirii studenþilor, ceea ce asigurã atât
obiectivitatea deplinã a evaluãrii, pe de o parte, iar pe de altã
parte, operativitatea consemnãrii, aducerii la cunoºtinþã a
rezultatelor pentru studenþi.

Cu alte cuvinte, calculatorul evalueazã pregãtirea.
Ilie Ciurescu: Aºteptãm, împreunã cu dv., candidaþii. Vã

aºteptãm sã veniþi la Facultatea de Drept, cadrele didactice vã
stau la dispoziþie. Noi v-am prezentat primele informaþii ºi suntem
siguri cã oamenii legii au unde sã se instruiascã, pentru cã iatã
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã este pregãtitã pentru
a primi candidaþii la admitere. Vã aºteptãm!

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

Facultatea de Muzicã
Ilie Ciurescu ºi Mihaela Huiban: Aveþi talent la muzicã? Vreþi

sã vã realizaþi în acest domeniu? Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret vã aºteaptã. Ea vã pregãteºte într-o
singurã specializare marcant-vocaþionalã: Pedagogie muzicalã.

Este o facultate acreditatã, funcþioneazã în Bucureºti, are sediul
la Palatul Sporturilor ºi Culturii, Sala Polivalentã din Parcul
Tineretului.

Are cursuri de ZI, F.R. ºi ID. Durata studiilor: 3 ani. 180 de
credite universitare.

Notaþi un numãr de telefon: 021.317.19.01 ºi un e-mail:
ushm@ spiruharet.ro

La ele puteþi apela pentru informaþii suplimentare.
ªi acum sã ne cunoaºtem mai bine: facultatea are în prezent

peste 1000 de studenþi, un corp profesoral de elitã numãrând 16
doctori în muzicã, 8 doctoranzi, 10 membri ai Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor, 8 membri ai Societãþii
Internaþionale de Muzicã Contemporanã, un membru al Uniunii
Scriitorilor, douã membre ARFA (Asociaþia Românã a Femeilor
în Artã), 7 interpreþi, 3 dirijori.

Ei vor fi dascãlii voºtri de fiecare zi. Vreþi un nume? Reþineþi:
prof.univ.dr. Victor Giuleanu, unul dintre marii pedagogi muzicali
români, autor de tratate ºi manuale esenþiale; prof.univ.dr. Carmen
Stoianov, decanul Facultãþii, laureatã a unor mari premii de criticã
ºi teoria a artei, de publicisticã ºi muzicologie; prof.univ.dr. Petru
Stoianov, compozitor ºi universitar de prestigiu; conf.univ.dr.
Mihaela Marinescu; lector univ.dr. Valentin Petculescu.

Ei vor fi dascãlii voºtri de fiecare zi.
Prof.univ.dr. Petru Stoianov, prodecan al Facultãþii de Muzicã:

ªi pe lângã aceºtia, cred cã ar trebui sã amintim cel puþin câteva
nume importante din corpul profesoral al Facultãþii de Muzicã.

Desigur, este vorba aici de prof.univ.dr. Georgeta ªtefãnescu-
Barnea, conf.univ.dr. Cornelia Angelescu, conf.univ.dr. Nana
Ciobanu, conf.univ.dr. Sorin Lerescu.

M. Huiban ºi Ilie Ciurescu: O întrebare fireascã: ce pot ajunge
în viitor cu diploma Facultãþii de Muzicã de la Spiru Haret?

Prof.univ.dr. Petru Stoianov: Vã rãspundem: profesor de
muzicã vocalã-instrumentalã; profesor de educaþie muzicalã,
profesor metodist, profesor mentor, inspector de specialitate,
dirijor de cor, dirijor de formaþii instrumentale sau vocal-
instrumentale, redactor muzical radio tv, maestru de sunet
radio tv, regizor muzical radio tv, ilustrator muzical radio tv,
comentator muzical radio tv, cronicar ºi critic muzical presã
scrisã ºi vorbitã, redactor de specialitate la edituri cu profil
muzical, corist, solist vocal, instrumentist în formaþii
muzicale, manager muzical, secretar muzical în instituþii de
profil, constructor de instrumente, consultant de specialitate
în jurii de interpretare ºi creaþie la fundaþii sau asociaþii de
culturã.

Nu-i aºa cã toate acestea vã oferã o ºansã realã pentru viitor?!
Sã vã spunem ceva ºi despre cei peste 500 de licenþiaþi ai

facultãþii noastre, care a fost înfiinþatã în anul 1991: au trecut pe
la noi vedete ale muzicii populare ca Aneta Stan, Matilda
Pascal-Cojocãriþa, Ion ªtefan Cigu, Cãtãlin Maximiuc, Emil
Lãcãtuºu, Ramona Lãcãtuºu; dirijori precum Ionuþ Dumitrescu,
Marcel Parnica, Mihai Marinescu.

Prof.univ.dr. Carmen Stoianov, decan al Facultãþii de
Muzicã: Avem la dispoziþie, e adevãrat, un spaþiu foarte
restrâns, dar aº dori sã aduc niºte completãri în ceea ce priveºte
numãrul ºi calitatea licenþiaþilor facultãþii noastre: între ei
existã o serie întreagã de alte nume care sunt astãzi profesori
de prestigiu, respectaþi la locurile lor de muncã, directori de
instituþii de învãþãmânt, chiar cadre didactice universitare. Nu
doar în Spiru Haret, ci ºi la alte facultãþi de muzicã din þarã.
Pentru a reveni însã la Spiru Haret, aº face o precizare
necesarã: Viorica Barbu-Iuraºcu, licenþiata facultãþii noastre,
la rândul ei un mare nume în muzica popularã româneascã,
este ºi cadru didactic universitar la Facultatea de Muzicã,
doctorandã de excepþie a maestrului Victor Giuleanu. ªi v-aº
mai da niºte nume: Ana-Maria Puiu, de asemenea cadru
didactic la Facultatea noastrã, masterandã la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti. Tot masterandã ºi licenþiata
noastrã este ºi Adela Rãchiþean, care colaboreazã cu facultatea
noastrã. ªi, bineînþeles, putem face ºi alte completãri, operând
o selecþie riguroasã: Gina Tiþãu, Dan Doboº,  Maria Stroie,
Ionuþ Sidãu,  Silvia Dumitrescu, Mircea Drãgan, Ciprian-Janin
Popescu, Daniela Condurache, Cãtãlin Maximiuc, Florentina
ºi Petre Giurgi � nume care vorbesc tinerelor generaþii despre
ceea ce se învaþã ºi modul în care se învaþã la Facultatea de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret.

Actualmente avem, de asemenea, o serie ilustrã, am putea
spune, de nume din muzica româneascã: Maria Dragomiroiu,
Alexandru Mihu, Elisabeta Turcu, Floarea Calotã, Tatiana Þintã,
Maria Murgoci, Steliana Sima, Ioana Modan, Eugenia Mediºan,
Lorena Istrate, Luciana Vãduva, Ilie Roºu. ªi de ce sã nu numim
ºi pe alþii, pe Alin Dragu, Mariana Stan, Emilia Pãtruºan, Elena
Pintilie, Daniel Pop, Costel Moise, Sorela Mladin, Ionela Stãncioi,
Mihaela Stanciu, George Topalã, Traian Frâncu, Adela Cioclei,
Ionela Oanã, Nicoleta Buga, Constantin Lãtãreþu - sunt sau au
fost studenþi merituoºi, afirmaþi în festivaluri, în concursuri ºi
lista studenþilor de la Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret continuã

Conf.univ.dr. Cornelia Angelescu: Lista poate continua cu
studenþii de la clasa de canto clasic opþional, cu studenþi deosebiþi,
cum sunt: Ionuþ Gavrilã, Cãlina Delia, Magdalena Geambaºu,
Emil Matei. Sunt studenþi care în decursul a doi-trei ani au reuºit
sã facã progrese serioase, sã dobândeascã un repertoriu important,
pe care îl susþin în recitaluri, în sãli de prestigiu din Bucureºti.

I. Ciurescu ºi M. Huiban: Credem cã argumentele pe care vi
le-am prezentat sunt suficiente. Sã adãugãm doar cã toate
imaginile conþinute în acest clip sunt secvenþe din spectacolele
publice sau din emisiunile tvRM, televiziune proprie a
Universitãþii Spiru Haret, care vã stã la dispoziþie, spectacole
susþinute de formaþiile ºi interpreþii Facultãþii de Muzicã.

Puteþi deveni vedete chiar din studenþie,
La facultatea noastrã veþi fi colegi cu vedete ale muzicii uºoare

româneºti: Andra, Miky ºi Gina Pop.
Aºadar, vã aºteptãm!
Vã puteþi înscrie ºi la programul de masterat în arta muzicalã.
În încheiere, câteva informaþii esenþiale. Repetãm: telefonul

secretariatului facultãþii este 317.19.01 E-mail:
ushm@spiruharet.ro Sediul: Palatul Sporturilor ºi Culturii, Sala
Polivalentã, Parcul Tineretului, Bucureºti.

Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret vã aºteaptã!
Înscrieþi-vã pânã la 25 septembrie la Secretariatul facultãþii.

Priviþi spre viitor!
Cu diploma de la Spiru Haret veþi avea un drum sigur în viaþã!

Facultatea de Arhitecturã
Ilie Ciurescu: Intrarea principalã în Palatul Învãþãmântului,

ªtiinþei ºi Culturii este superbã, este foarte cãutatã de studenþii
de la Arhitecturã ai Universitãþii Spiru Haret, care gãsesc aici tot
ce le trebuie pentru desenele lor. Gãsesc coloane cu tot felul de
linii, de fugã, diferite materiale strãlucitoare sau mate, ei lucreazã
aici ºi-i veþi vedea în plinã activitate.

Prof.univ.dr. arhitect Vasile Marcu:  Vã rog sã vã întrerupeþi
o clipã. Ne fixãm asupra a douã obiective: coloana cu capitelul ºi
acest element din material reflectant. Sunt elemente coaxiale, un
cilindru, sfera ºi torul. Va trebui sã fiþi foarte atenþi la modul în
care reflectã lumina acest element în comparaþie cu acel capitel,
cu ove stilizate dupã ovele romane, clasice sau de renaºtere.
Acestea sunt stilizate. Iatã elementul de care vã spuneam: torul,
sfera ºi cilindrul, elemente coaxiale. Elipsa, proiecþia cercului în
perspectivã.

Ilie Ciurescu: ªase ani cautã studenþii liniile, volumul, culorile
frumosului, studiazã parametrii tehnici pentru aºezarea lui, a
frumosului, în tot ce înseamnã mediul ambiental cu rezistenþã în
timp ºi spaþiu, spre binele ºi confortul omenesc. La Universitatea
Spiru Haret, dascãlii lor îi îndrumã permanent, cizelându-le
imaginaþia ºi ºtiinþa creaþiei de valoare.

................................
Vom afla multe lucruri interesante din convorbirea pe care a

avut amabilitatea sã mi-o acorde dna conf.univ.dr.arh. scenograf
Andreea Hasnaº, decanul Facultãþii de Arhitecturã.

La Universitatea Spiru Haret, condiþii moderne, excelente ºi confortabile.
Mari amfiteatre superdotate didactic ºi tehnic.
Sãli de cursuri ºi laboratoare.
Biblioteci cu mii ºi mii de volume ºi publicaþii.

Peste 100.000 de studenþi la Spiru Haret, în anul 2005-2006!
Pentru ºtiinþa ta de carte ºi pentru propria-þi carierã, vino ºi tu alãturi de

ei în anul de studii 2006-2007!

O emisiune de Ilie CIURESCU
ºi Mihaela HUIBAN

Doamnã decan, ce pot deveni studenþii care sunt licenþiaþi ai
Facultãþii de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret?

Conf.univ.dr.arh.Andreea Hasnaº:  Oricând, cei care ne vor fi
colegi, pot deveni arhitecþi, pot deveni scenografi ºi pot deveni

creatori de modã, de clipuri de video-televiziune, dar sigur cã, în
mod special, arhitecþi, pentru cã aceasta este o facultate de
arhitecturã, cu o seamã de discipline, putem spune chiar
specializate. Diploma se acordã numai pentru arhitecturã. Existã
ºi design ca disciplinã, se face în anul V.

Ilie Ciurescu: Dupã pãrerea mea, arhitectura nu lipseºte din
nici un  milimetru al vieþii noastre de zi cu zi: exterior ºi interior.

A. Hasnaº:  Sigur, aþi filmat ºi aþi vãzut ce se întâmplã, nu
numai în sãli de curs,ci ºi în ateliere, chiar ºi pe culoar.

Ilie Ciurescu:  Cred cã dacã ieºim ºi pe stradã, întâlnim acelaºi
lucru. ªi în casele oamenilor. ªi ar fi bine ca în zonele rurale sã
gãsim modele mai ca lumea ale timpului în care trãim. Aveþi
proiecte?

A. Hasnaº: Avem  proiecte în anii II, III, care pot fi oricând
puse în practicã, ca sã nu fie încremenite în proiecte, aºa spunem
noi.

Ilie Ciurescu:  Cât se studiazã la dv?
A. Hasnaº:  ªase ani, dupã care pot ieºi arhitecþi, îºi pot

întemeia o firmã, pot lucra oriunde într-un birou de arhitecturã,
pot merge mai departe la masterat, la doctorat, pot avea burse.
Deci, tot parcursul unei instituþii de învãþãmânt, dupã toate regulile
artei ºi civilizaþiei ºi modernitãþii.

Ilie Ciurescu: Etajul III al Palatului Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii aparþine exclusiv studenþilor de la
Facultatea de Arhitecturã. Camera de luat vederi vã  redã,
într-o formã concentratã, activitatea riguros-organizatã,
plãcutã ºi captivantã pentru cei ce deprind arta aducerii
frumosului, utilului ºi funcþionalului în mediul în care noi
existãm ºi vom exista zi de zi. Vrem sã vedeþi aceste secvenþe,
care sunt prin ce aratã, argumentele convingãtoare ale
invitaþiei pe care o adresãm celor ce-ºi doresc cariera ºi titlul
de arhitect.

De vreþi sã aflaþi mai mult, puteþi veni în vizitã la sediul din
str. Ion Ghica nr. 13. Vã aºteptãm sã ne cunoaºteþi ºi sã vã înscrieþi
la Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret.

(Discuþie în sala de examinare a proiectelor)
Lector univ.arhitect Ana Maria  Hariton: Proiectul e foarte

frumos, planul e foarte bine organizat, am avut emoþii cã n-o sã-þi
iasã povestea asta cu aranjatul pe curbã al zonei de buticuri ºi de
piaþã. Dar a ieºit destul de bine. E corect ºi cum ai organizat aici
pe rectangular. Secþiunea e foarte nesemnificativã. Adicã, în
momentul în care faceþi o secþiune printr-un proiect, ea trebuie
fãcutã în aºa fel încât sã fie caracteristicã: adicã, treci prin mai
multe spaþii.

...........................
În laboratorul de informaticã.
Ilie Ciurescu:  Cei pe care-i vedeþi acum în laboratorul modern

de tehnologii pentru proiectãri asistate, vor fi cu certitudine
capabili sã proiecteze, în timpul carierei lor de arhitecþi, un campus
la fel de impresionant ca acela ce va fi construit în curând de
Fundaþia România de Mâine. Pânã atunci, studiile intense pentru
mãiestria formelor frumoase prin linie, culoare, volum, pentru
eleganþa ºi funcþionalitatea peisajului arhitectural românesc vor
continua. Universitatea Spiru Haret vã oferã cele mai bune
condiþii.

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

La Televiziunea România de Mâine

Promo Universitatea Spiru Haret

(Continuare în pag. 7)
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