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Rãspunsuri la întrebãrile ziarului
privind desfãºurarea Procesului Bologna*

1. Consideraþi potrivite mãsurile Ministerului
Educaþiei privind schimbarea masteratului conform
cerinþelor Procesului Bologna?

pentru a accentua caracterul aplicativ al studiilor de
masterat, dar ºi cu scopul de a integra activitatea de
cercetare în efortul comun european în aceastã direcþie.
O altã direcþie de acþiune priveºte calitatea studiilor
de masterat ce se impune a fi asiguratã prin nivelul
ridicat al materialelor de studiu puse la dispoziþie
cursanþilor. Universitatea Spiru Haret a fãcut paºi
importanþi în aceastã direcþie, conþinutul tematic al
cursurilor de masterat fiind elaborat în concordanþã cu
cerinþele de calitate stabilite de organismele europene.

Ca urmare fireascã a aplicãrii Procesului de la Bologna,
a reorganizãrii învãþãmântului superior pe cicluri, respectiv
licenþã, masterat, doctorat, s-a impus reglementarea cu
rigurozitate a modului de organizare ºi desfãºurare a
masteratului, ceea ce s-a materializat în HG nr. 404/2006.
În principiu, cadrul legislativ creat rãspunde cerinþelor
Procesului Bologna. Astfel, obþinerea dreptului legal de a
organiza studii universitare de masterat, aplicarea
sistemului de credite transferabile ºi implementarea unui  Cursuri elaborate în concordanþã
sistem de asigurare a calitãþii sunt criterii ce se regãsesc
în legislaþia românã în domeniu. Angajându-se sã aplice cu cerinþele de calitate stabilite
cerinþele Procesului Bologna, prin semnarea Magna de organismele europene.
Charta Universitatum în luna septembrie 2005,
Universitatea Spiru Haret a devenit membrã a Asociaþiei
Universitare Europene (EUA), fiind invitatã sã participe  Eforturi pentru dezvoltarea
la primul forum privind asigurarea calitãþii învãþãmântului
superior, ce va avea loc la München, în zilele de 23-25 bazei materiale care sã susþinã
noiembrie a.c. La ultima conferinþã organizatã de EUA, procesul de învãþãmânt. Numai
þãrile participante au adoptat un document comun, unde
se precizeazã: Europa are nevoie de instituþii puternice, în ultimul an, investiþii în valoare
autonome ºi responsabile, capabile sã ducã la bun sfârºit de cca. 10 milioane euro.
reforma ºi inovaþiile pe care le avem în vedere. De aceea,
solicitãm guvernelor sã acorde universitãþilor
Asigurarea unei baze de informare ºi documentare
autonomia de care au nevoie, la nivel juridic,
adecvate,
accesul rapid ºi neîngrãdit al masteranzilor la
administrativ sau financiar, pentru a le permite continuarea
aceasta
reprezintã
o altã direcþie majorã de acþiune.
implementãrii reformelor asupra cãrora s-a convenit la
Nu
în
ultimul
rând,
considerãm cã trebuie regânditã
Bologna (Bergen Ministerial meeting-mai 2005).
Universitatea Spiru Haret susþine acest punct de vedere. pregãtirea practicã a masteranzilor, prin activitãþi
diferenþiate pe domenii.
2. Cum ar trebui organizat masteratul din punctul
dumneavoastrã de vedere ºi ce mãsuri ar trebui luate în
3. Este pregãtitã universitatea dumneavoastrã sã
acest sens?
organizeze un masterat european?
Reprezentând un ciclu de studii universitare care va
dobândi o însemnãtate cu totul deosebitã în viitorul
apropiat, masteratul se constituie, pentru Universitatea
Spiru Haret, într-o preocupare prioritarã. Deja
funcþioneazã, în prezent, peste 60 de programe de studii
de masterat, cu o tematicã variatã, rãspunzând unor
cerinþe actuale stringente, ce vizeazã atât aprofundarea
pregãtirii în domeniul studiilor de licenþã sau într-un
domeniu apropiat, obþinerea de competenþe
complementare în alte domenii, cât ºi dezvoltarea
capacitãþilor de cercetare ºtiinþificã. Studiile de masterat
constituie, totodatã, o etapã pregãtitoare obligatorie
pentru studiile doctorale. Va trebui sã regândim unele
programe masterale dintr-o perspectivã dominant
interdisciplinarã ºi mult mai pragmaticã. Concomitent,
ne propunem sã dezvoltãm programe de cercetare
realizate de echipe mixte  cadre didactice  masteranzi,
* Adevãrul: Masterat 2006. Joi, 31 August 2006

Universitatea Spiru Haret a fãcut paºi importanþi în aceastã
direcþie. Astfel, ne-am orientat eforturile cãtre dezvoltarea
bazei materiale care sã susþinã procesul de învãþãmânt. Numai
în ultimul an, Universitatea Spiru Haret a fãcut investiþii, în
dezvoltarea ºi modernizarea bazei materiale proprii, în valoare
de cca. 10 milioane euro. Recent, Universitatea a achiziþionat
alte douã unitãþi tipografice digitale a cãror productivitate
ridicatã va asigura tipãrirea la timp a materialelor de studiu
la standarde europene de calitate. Pentru susþinerea
programelor de masterat online a fost achiziþionatã licenþa
Blackboard, platformã de elearning modernã, utilizatã de
universitãþi prestigioase din comunitatea academicã
mondialã. Implementând platforma Blackboard, un numãr
însemnat de programe de masterat online au devenit, deja,
funcþionale. Am acordat o atenþie deosebitã perfecþionãrii
cadrelor didactice în domeniul asigurãrii calitãþii, ceea ce
s-a materializat în organizarea conferinþei internaþionale
Managementul calitãþii în învãþãmântul superior (Quality
management in higher education, aprilie 2006). Au avut

Festivitatea consacratã deschiderii anului de învãþãmânt 20062007
la Universitatea Spiru Haret
va avea loc luni, 2 octombrie a.c., ora 11, în Aula Magna
din edificiul situat în ªoseaua Berceni nr. 24. Festivitatea va fi
transmisã în direct de Televiziunea România de Mâine (tvRM)

loc ºi sunt în derulare schimburi de experienþã pentru
cadrele didactice, susþinute financiar prin proiecte de
mobilitãþi europene, dar ºi cooptarea în echipe
internaþionale de cercetare aplicatã.

Programe pentru
studii de masterat,
organizarea
ºi desfãºurarea
masteratului

Pagina 8

4. Care este importanþa masteratului în contextul
Procesului Bologna?
În prezent, Procesul de la Bologna trebuie sã
abordeze problema vitalã a legãrii acestuia cu nevoile
ºi provocãrile noii societãþi a cunoaºterii.
Europa nu poate spera sã concureze cu sistemele de
învãþãmânt din alte pãrþi ale lumii dacã învãþãmântul
superior ºi bugetele alocate cercetãrii nu sunt considerate
o investiþie pentru viitor ºi nu sunt urgent majorate.
Pentru Uniunea Europeanã, prioritarã în domeniul
educaþiei este îmbunãtãþirea calitãþii, prin întãrirea
colaborãrii ºi stabilirea legãturilor între universitãþi, dar
ºi prin consolidarea procedurilor de responsabilizare.
Europa are nevoie de universitãþi puternice, autonome ºi
responsabile, care sã acþioneze ca niºte veritabile motoare
într-o societate al cãrei fundament este cunoaºterea.

Promo Universitatea
Spiru Haret
Pagini realizate cu ajutorul
colegilor din Televiziunea
România de Mâine
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SPIRU HARET

O universitate performantã pentru performanþa ta în profesie!
 PESTE 100.000 DE STUDENÞI
 40.000 DE LICENÞIAÞI ÎN ULTIMII 10 ANI
 30 DE FACULTÃÞI
 49 DE SPECIALIZÃRI
 1500 DE CADRE DIDACTICE
 61 PROGRAME DE MASTERAT
 6 INSTITUTE DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ
 49 DE CENTRE PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT
LA DISTANÞÃ ÎN ÞARÃ ªI STRÃINÃTATE
33 DE IMOBILE ÎN PROPRIETATE CU O SUPRAFAÞÃ TOTALÃ
DE PESTE 100.000 m2
TELEVIZIUNE PROPRIE 
TVRM

EDITURÃ ªI
COMPLEX TIPOGRAFIC DIGITAL
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Admiterea 2006-2007: informaþii utile
Unde se fac înscrieri
ÎNSCRIERILE se desfãºoarã la sediul
central al Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, la sediile
facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov,
Craiova, Câmpulung-Muscel, RâmnicuVâlcea, Blaj ºi la sediile Centrelor pentru
învãþãmânt la distanþã care funcþioneazã în
toate municipiile reºedinþã de judeþ.

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.

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, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor, 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, aflaþi în
întreþinerea pãrinþilor, în temeiul unei adeverinþe
eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele;
 candidaþilor fii de pensionari, aflaþi în
întreþinerea pãrinþilor, în baza cuponului de pensie
din ultima lunã;
 candidaþilor fii de ºomeri, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor, în temeiul unei adeverinþe care sã ateste
statutul de ºomer al pãrintelui.

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.

CENTRE TERITORIALE
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ

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);
 Actele vor fi prezentate într-un dosar plic.

Facilitãþi pentru studenþi
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 înscriere 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;
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.

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
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FACULTÃÞILE ªI SPECIALIZÃRILE

la care se organizeazã admitere pentru anul de învãþãmânt 2006-2007
Aprobate de Senatul Universitãþii Spiru Haret în ºedinþa din 25 aprilie 2006

Informaþii suplimentare
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
La secretariatele facultãþilor ºi la Centrele
teritoriale pentru învãþãmânt la distanþã.

11 septembrie 2006
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La Televiziunea România de Mâine

Promo Universitatea Spiru Haret
O emisiune convingãtoare pentru opþiunea candidaþilor la ADMITEREA 2006-2007

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!

Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice
Internaþionale
Rep. tvRM: Universitatea Spiru Haret, acreditatã prin Legea
nr. 442 din 2002, îi invitã pe toþi cei doresc a cunoaºte ºi stãpâni
legile economiei de piaþã la Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale.
Conf.univ.dr. Manuela EPURE, decanul Facultãþii de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale: Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, iatã, aºteaptã noi
studenþi. Ne aflãm, în acest moment, în situaþia de a putea face
un bilanþ al reuºitelor noastre. Aº vrea sã precizez cã Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale funcþioneazã
cu specializarea Marketing, care a fost acreditatã prin Hotãrârea
de Guvern 940 din iunie 2004. În acest cadru, specialiºtii pe care
i-am pregãtit au demonstrat, prin integrarea lor în muncã, cã au
însuºit cunoºtinþe suficiente pentru a face faþã provocãrilor pieþei
româneºti ºi europene.
Începând cu anul universitar 2006-2007, facultatea noastrã
oferã posibilitatea înscrierii ºi la cea de a doua specializare:
Economie ºi Afaceri Internaþionale. Studiile de licenþã în acest
domeniu permit pregãtirea specialiºtilor ce vor activa în sfera
afacerilor economice internaþionale, dorindu-se o mai mare
deschidere cãtre piaþa unicã europeanã ºi mecanismele ei de
funcþionare. În primul an, pregãtirea se va focaliza pe formarea
cunoºtinþelor de bazã necesare unui economist. Iar în anii II ºi III
se remarcã în planul de învãþãmânt discipline ce permit asigurarea
unei bune pregãtiri de specialitate. Tinerii îºi vor desãvârºi
pregãtirea, participând activ la cursuri ce abordeazã problematica
marketingului internaþional, dreptului afacerilor, comerþului
internaþional, pieþei internaþionale de capital, eticii în afaceri,
managementului afacerilor. Problemele actuale ale economiei
mondiale vor fi atent analizate pe toatã durata cursului, de
exemplu, la disciplina Globalizarea economiei. O atenþie
deosebitã se va acorda studiului limbilor strãine, abordând cu
precãdere latura corespondenþei comerciale ºi a limbajului în
afaceri. Sperãm cã acei care au optat pentru o astfel de specializare
sã obþinã tot ceea ce-ºi doresc de la programele noastre.
Putem caracteriza procesul de învãþãmânt de la facultatea
noastrã printr-o deschidere deosebitã cãtre tot ceea ce este nou.
Beneficiem de un corp de cadre didactice de elitã, cu deosebite
realizãri în domeniul educaþional, dar ºi în ceea ce priveºte
cercetarea, iar prevederile planului de învãþãmânt, structurat
pe trei ani, cu 180 de puncte de credit, se regãsesc în cerinþele
actuale ale pieþei muncii. Putem preciza cã aceºti tineri care
opteazã pentru specializarea Marketing din cadrul facultãþii
noastre vor beneficia de o instruire modernã, de practicã în
domeniul marketingului realizatã prin colaborãri deosebite pe
care le avem cu organizatorul de Târguri ºi Expoziþii 
ROMEXPO SA. Este cea mai bunã bazã de practicã pentru
studenþii care au ales aceastã specializare, întrucât ei au
posibilitatea sã aplice ceea ce ºi-au însuºit din punct de vedere
teoretic; îºi formeazã abilitãþile de comunicare, reuºesc sã
înþeleagã care sunt nevoile ºi cerinþele, exigenþele angajatorilor.
Putem spune cã tinerii care opteazã pentru aceastã formã de
învãþãmânt  învãþãmânt de zi  îi aºteptãm într-un spaþiu
universitar cu o bazã materialã deosebitã, cu sãli de cursuri
moderne, dotate cu tot ceea ce este necesar pentru un curs
atractiv, interactiv, în care studenþii pot întreba, pot obþine
rãspunsuri, deci se pot implica direct în procesul cunoaºterii.
La dispoziþia studenþilor de la învãþãmântul de zi, se aflã ºi
laboratoare moderne de informaticã, unde pot sã-ºi însuºeascã
cunoºtinþele necesare folosirii computerului în ceea ce priveºte
cercetarea de marketing, studierea pieþei, în domeniul analizei
economice specifice acestui domeniu. Putem spune cã aºteptãm
cu braþele deschise viitoarea generaþie de specialiºti; sperãm cã
vom reuºi sã atragem, ca de fiecare datã, tinerii studenþi în
activitatea de cercetare, aºa cum am fãcut-o ºi pânã acum.
Am putea menþiona cã tinerii care opteazã pentru forma de
învãþãmânt la distanþã, o formã modernã de instruire, beneficiazã
de o serie întreagã de facilitãþi, dispunând, de asemenea, de
întregul material de studiu pe Internet. Au posibilitatea sã
comunice direct cu titularii de curs, sã vadã ceea ce este afiºat la
avizierul virtual referitor la programarea examenelor. Deci pot
intra în dialog direct, chiar dacã sunt localizaþi în diferite colþuri
ale þãrii ºi chiar dacã ei nu au întrerupt procesul productiv, fiind
angajaþi în activitate zi de zi. Ne-am preocupat, an de an, de
calitatea procesului de învãþãmânt care se reflectã în rezultatele
bune obþinute la examenul de licenþã susþinut de absolvenþii noºtri,
ani la rând, la Academia de Studii Economice din Bucureºti, unde
rata de promovabilitate a fost peste 90% în fiecare an; dar ºi dupã
obþinerea acreditãrii procentajul promovabilitãþii la examenul de
licenþã s-a situat tot la acelaºi nivel, de peste 97%. Putem afirma
cu certitudine cã rezultatele procesului de învãþãmânt sunt bune
ºi foarte bune, ceea ce oferã garanþia cã ºi pe viitor vom putea
desfãºura o activitate eficientã, performantã.
Rep.tvRM: În era informaþiei, cel mai mare duºman al omului
este timpul: el ne face sã pierdem oportunitãþi, el ne obligã sã
luãm decizii neaºteptate, el este cel care ne lipseºte. Pentru a-l
învinge, fãrã sã ne dãm seama, facem calcule ºi, dacã vrem sã
mãrim viteza, utilizãm calculatoarele din ce în ce mai
performante, dacã ne pricepem.

Facultatea
de Matematicã-Informaticã
Prof. univ. dr. Rodica TRANDAFIR, decanul Facultãþii de
Matematicã-Informaticã: Înfiinþatã în 1997, Facultatea de
Matematicã-Informaticã a Universitãþii Spiru Haret a dobândit
în aceºti ani o vastã experienþã didacticã ºi pedagogicã. Studenþii
primelor promoþii au dat semnalul unor rezultate profesionale de
excepþie. În fiecare an, în medie circa 80% dintre ei obþinând
licenþa. Aceasta în contextul unei universitãþi cu o bazã materialã
de invidiat, cu sedii proprii, cãmine studenþeºti, complex sportiv,
cantine ºi club studenþesc.

Manuela Epure

absolvenþilor din cele douã domenii. Durata ºcolarizãrii la
facultatea noastrã este de 3 ani atât pentru învãþãmântul de zi, cât
ºi pentru învãþãmântul cu frecvenþã redusã ºi învãþãmântul la
distanþã. De ce trebuie sã fie atraºi tinerii absolvenþi de facultatea
noastrã? În primul rând, aºa cum am spus, de planurile noi de
învãþãmânt care sunt foarte bine alcãtuite ºi oferã o gamã largã
de pregãtire în domeniul specializãrii respective. Apoi, de
colectivul de cadre didactice care este un corp profesoral de
excepþie ºi care pune în aplicare aceste planuri de învãþãmânt,
prin programe analitice moderne, foarte bine structurate pe
materiile respective. Apoi, nu în ultimul rând, trebuie sã vorbim
de dotãrile facultãþii care dispune de douã laboratoare de
informaticã dotate fiecare cu câte 26 de calculatoare de ultimã
generaþie, unde studenþii pot sã-ºi desfãºoare activitatea la toate
materiile care sunt prevãzute cu lucrãri practice.
... Aceasta este platforma Blackboard, foarte popularã în
universitãþile din America ºi Europa de Vest ºi a fost achiziþionatã
acum ºi de universitatea noastrã. Ea este foarte utilã ºi permite
elaborarea unui curs de cãtre profesor, testarea studenþilor ºi
prezentarea lecþiei pe Internet ºi, în acelaºi timp, permite ºi
studenþilor sã acceseze cursul de pe Internet ºi, de asemenea, sã
dea ºi examene ºi alte teste. Acesta este un ºablon pe care noi îl
elaborãm chiar acum; vedeþi aici planificarea cursului, care
prezintã toate informaþiile pe care studentul trebuie sã le vadã în
momentul în care se înregistreazã pentru acest curs; pe acest linq
pot fi urmãrite notele de curs care vor fi prezentate studenþilor ºi
legãturile cu testele pe care ei le vor susþine. Aici putem remarca
notele de curs, care sunt prezentate într-o formã modernã. Acesta

Ioan Zãvoianu

Paul Miclãu

Septimiu Florian Todea
Ioan Biriº
Rodica Trandafir
Cadre didactice ale Universitãþii Spiru Haret, intervievate de reporterii TVRM în amplul reportaj filmat,
consacrat prezentãrii facultãþilor ºi Centrelor ID
Facultatea noastrã are douã specializãri fundamentale:
Matematica ºi Informatica. Deci un absolvent de liceu poate alege
unul din cele douã domenii, de care dispunem la ora actualã. Tot
ceea ce se studiazã în matematicã se aflã sub incidenþa adevãrului
sau falsului. Adicã, tot ceea ce studiem noi ºi toate rezultatele
muncii noastre sunt cuantificate cu cele douã calificative: adevãrat
sau fals, care, în sistem logic, înseamnã 0 sau 1. Asta înseamnã,
bineînþeles, baza informaticii, iar un bun specialist sau un viitor
specialist, chiar dacã studiazã informatica nu se poate dispersa
de matematicã.
Prof.univ.dr. Gheorghe I. DUDA: Facultatea de MatematicãInformaticã, datoritã trecerii la noul sistem de învãþãmânt  licenþã,
masterat, doctorat , are posibilitatea sã ºcolarizeze studenþii în
douã specializãri: Matematicã ºi Informaticã. Ne-am gândit cã
pentru aceastã specialitate nouã, care este Informatica, este nevoie
de o dotare corespunzãtoare a facultãþii ºi, în special, a
laboratoarelor de informaticã.
...Ne aflãm într-unul dintre cele mai moderne laboratoare ale
Universitãþii Spiru Haret  laboratorul de informaticã al Facultãþii
de Matematicã-Informaticã, situat la sediul central din str. Ion
Ghica nr. 13. Laboratorul este dotat cu 26 de calculatoare tip Dell,
cu o memorie de 1 GB Ram, cu facilitãþi deosebite de lucru în
reþea, de lucru pe Internet.
Avem cele mai noi calculatore din generaþia Pentium 4, la 3,4
GHz, cu Harddiscuri de 160 GB, memoria 1 GB Ram. Se vor
instala cele mai noi programe din ultimele versiuni de la
MicroSoft. La cursurile din anul I studenþii sunt obiºnuiþi cu cele
mai noi tehnologii, se lucreazã cu mediul vizual din primele
cursuri; se utilizeazã cea mai nouã tehnologie de la MicroSoft: e
vorba de VisualStudio ºi altele, platforma de dezvoltare a
aplicaþiilor de la MicroSoft. Studenþii sunt obiºnuiþi sã lucreze în
acest mediu de programare. Calculatoarele funcþioneazã în reþea,
avem acces la Internet; se studiazã ºi se dezvoltã abilitãþile de a
lucra într-un mediu de reþea, într-un mediu aflat permanent în
continuã schimbare. La cursurile de reþele se studiazã noile
tehnologii de comunicaþie în reþea, ultimele protocoale, se lucreazã
aplicaþii Web, noile tipuri de aplicaþii care sunt pe platformã
deschisã Web, cu o largã rãspândire în industrie, pe piaþã. Se
dezvoltã aplicaþii online, site-uri, diverse aplicaþii cu baze de date,
cu conþinut dinamic.
Rep.tvRM: Revenim la prezentarea facultãþii.
Prof.univ.dr. Rodica Trandafir: Facultatea de MatematicãInformaticã din cadrul Universitãþii Spiru Haret în cei 14 ani de
funcþionare a avut rezultate deosebite ºi, ca atare, în anul 2005
pe 7 iulie a fost acreditatã cu douã domenii de licenþã: Matematica
ºi Informatica. Misiunea facultãþii noastre este de facturã didacticã
ºi de cercetare ºtiinþificã. ªi ,ca atare, având în vedere noua
misiune ºi noua împãrþire pe cele douã domenii de licenþã, s-au
refãcut planurile de învãþãmânt pentru cele douã domenii:
matematicã ºi informaticã. Am elaborat planuri de învãþãmânt
noi, care cuprind toate disciplinele necesare unei bune pregãtiri a

este un test care se poate da; iatã aici problemele ºi punctajele
care sunt acordate pentru aceste probleme.
Rep. tvRM: De ce au ales aceastã facultate  iatã întrebarea la
care au rãspuns studenþii:
Ana Maria Corina MARIN: Am ales aceastã facultate deoarece
îmi doream foarte mult sã învãþ ºi matematicã ºi informaticã ºi
condiþiile de aici erau cele mai bune din câte am avut de ales ºi pe
parcursul celor 4 ani de zile, cât am învãþat aici, s-a dovedit a fi
într-adevãr o facultate foarte bunã, cu o dotare excepþionalã ºi
cu profesori remarcabili. Sfãtuiesc pe cei care terminã în acest an
liceul ºi în anii urmãtori sã aleagã cu încredere aceastã facultate.
Dana Maria MÃNESCO: De micã chiar mi-a plãcut
matematica ºi fizica ºi, din aceastã cauzã, am vrut sã urmez
Facultatea de Matematicã-Informaticã, deoarece presupun cã am
o perspectivã certã pentru cariera mea.
Lucian MANEA: Avantajele pentru a þine pasul cu explozia
informaþionalã le oferã laboratoarele, care sunt dotate foarte bine
cu calculatoare de ultimã generaþie; biblioteca facultãþii, care este
foarte diversificatã ºi profesorii, care ne sunt alãturi cu rãspunsuri
la întrebãri, cu lãmuriri pentru cele mai diferite probleme.

Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport
Rep.tvRM: Aveþi talent la sport ºi vreþi sã obþineþi o diplomã
universitarã solidã în acest domeniu?
Vreþi sã ajungeþi antrenorul unei echipe de valoare sau, de ce
nu, sã antrenaþi un lot naþional?
Vreþi sã obþineþi o calificare superioarã într-un domeniu de
mare perspectivã în care pregãtirea sportivã se întâlneºte cu ºtiinþa
ºi arta, adicã sã vã iniþiaþi în kinetoterapie!?
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru
Haret vã aºteaptã!
Prof.univ.dr. Septimiu Florian TODEA, decanul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport: Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret a fost înfiinþatã în anul 1992. Din acest
punct de vedere, suntem între primele facultãþi ale Universitãþii
Spiru Haret, care, dupã cum cunoaºteþi, s-a dezvoltat continuu, a
ajuns astãzi sã fie una dintre cele mai reprezentative instituþii de
învãþãmânt superior din þara noastrã. În ceea ce ne priveºte, am
parcurs un drum, aº spune, plin de satisfacþii.
Rep.tvRM: Domnule decan, care sunt coordonatele activitãþii
actuale a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret?
Prof.univ.dr. Septimiu Florian Todea: Aº vrea sã spun de la
bun început cã obiectivul nostru este de a desfãºura un învãþãmânt
modern, performant  aºa cum se spune în sport; de a asigura
pregãtirea unor specialiºti care sã fie capabili sã obþinã rezultate,
performanþe notabile în domeniul nostru, care înseamnã culturã
fizicã ºi sport. Noi, în prezent, desfãºurãm o activitate care este

apreciatã ºi dovadã este numãrul mare de studenþi  peste 1800,
din acest punct de vedere, suntem cea mai mare instituþie de
învãþãmânt superior de profil din România. Organizãm
învãþãmântul la cele douã specializãri: educaþie fizicã ºi sportivã;
ºi, de asemenea, kinetoterapie ºi motricitate specialã.
Rep.tvRM: ªi unde, de asemenea, se organizeazã ºi studii de
masterat la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
Prof.univ.dr. Septimiu Florian Todea: Da, avem deja a treia
promoþie de absolvenþi la masterat. În prezent, sunt în curs de
derulare programe la patru specializãri: managementul
activitãþilor sportive, comunicare ºi mass-media în sport,
antrenament ºi performanþã sportivã, refacere ºi recuperare în
activitatea de educaþie fizicã ºi sport  un profil care se apropie
de kinetoterapie. ªi aici sunt înscriºi circa 200 de absolvenþi de
învãþãmânt superior din diverse profile: absolvenþi ai Universitãþii
Bucureºti, Universitãþii Politehnica Bucureºti, Academiei de
Studii Economice  ASE ºi din alte institute de învãþãmânt
superior, care îmbrãþiºeazã domeniul acesta al nostru  domeniul
educaþiei fizice ºi sportului. Printre masteranzi se aflã mulþi
sportivi de performanþã; aº aminti, pe lângã absolventele Lipã,
Andronache, Damian, campioane olimpice, Paula Ivan, campioanã
olimpicã ºi ea. În acest an, s-au înscris la cursuri ºi Marius Urzicã,
Vali Munteanu  fotbalistul de la Dinamo, Ionica Munteanu 
portarul echipei de handbal ºi mulþi, mulþi alþi sportivi, care
urmeazã cursurile în cadrul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Rep.tvRM: De asemenea, ºtim cã sportivii de performanþã ºi
personalul medical de la kinetoterapie au anumite condiþii
speciale, datoritã cãrora îºi pot continua activitatea sportivã sau
medicalã, beneficiind de frecvenþã redusã.
Prof.univ.dr. Septimiu Florian Todea: Consiliul profesoral al
facultãþii noastre a fost de acord sã ofere sportivilor care sunt în
plinã activitate competiþionalã sportivã  componenþi ai loturilor
reprezentative ale României; sunt studenþi la 17 ramuri de sport,
componenþi ai loturilor României ºi care participã la antrenamente,
la competiþii o serie de facilitãþi, fiind organizate în sprijinul lor
cursuri sintezã. Un grup numeros de cadre medicale lucreazã în
spitale, policlinici, instituþii medicale ºi care, de asemenea,
beneficiazã de aceste facilitãþi pentru a putea continua ºi activitatea
didacticã, profesionalã în cadrul facultãþii noastre.
Cred cã prezintã interes baza materialã a facultãþii noastre,
care este de excepþie: dispunem de 18 cabinete, laboratoare; ne
desfãºurãm activitatea practicã pe un modern ºi cochet complex
sportiv universitar al Universitãþii Spiru Haret, care se întinde pe
o suprafaþã de peste 3 hectare, cu un stadion de fotbal, cu aproape
10.000 de locuri, terenuri de baschet, 3 terenuri de handbal, de
volei; de asemenea, de acum dispunem de un modern teren de
mini-fotbal sintetic, 8 terenuri de tenis pe zgurã. Toate acestea au
ºi tribune.
Facultatea noastrã are o dublã misiune: una de facturã didacticã
ºi alta ºtiinþificã. Noi pregãtim absolvenþii pentru a deveni
profesori de educaþie fizicã pentru învãþãmântul de toate gradele;
antrenori într-o ramurã de sport pe care ei ºi-o aleg. De asemenea,
pregãtim kinetoterapeuþi licenþiaþi în aceastã frumoasã,
interesantã, utilã disciplinã medicalã. Totodatã, absolvenþii pot
sã devinã manageri ai activitãþilor ºi structurilor sportive din þara
noastrã, preparatori fizici, cercetãtori în domeniul acesta al
educaþiei fizice ºi sportului, ca ºi operatori pe calculator în
domeniul acesta atât de vast. Oferim deci, multiple posibilitãþi
pentru acei care doresc sã îmbrãþiºeze aceastã frumoasã meserie.
De aceea, aºteptãm, în perioada urmãtoare, pe toþi cei care doresc
sã se înscrie pentru a urma cursurile facultãþii noastre ºi pentru a
primi informaþii cât mai detaliate ºi pentru a vedea concret cum
ne desfãºurãm activitatea. Toþi cei care doresc pot sã fie alãturi
de marii noºtri campioni sportivi, pot urma ºi ei o activitate
didacticã, de cercetare, metodicã, managerialã, care este atât de
frumoasã, interesantã ºi râvnitã de tot mai mulþi tineri care au
absolvit cursuri de liceu.

Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine
Rep.tvRM: Cunoaºtem astãzi o facultate perfect sincronizatã
cu imperativele timpului, cu binefacerile la scarã mondialã, cu
progresul ºi pacea lumii prin comunicare, prin dialogul în toate
limbile pãmântului, care trebuie sã ia locul confruntãrii.
Dupã o experienþã de o viaþã dedicatã domeniului, dl
prof.univ.dr. Paul Miclãu ne spune cât de mult meritã sã învãþãm
limbi strãine în acest timp ºi ne vorbeºte despre oferta Universitãþii
Spiru Haret, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine. Domnule
profesor!
Prof.univ.dr. Paul Miclãu: Este vital sã cunoaºtem limbile
strãine, mai ales în Europa unde se vorbesc multe limbi ºi unde
se cultivã multilingvismul, iar în cadrul integrãrii României în
Uniunea Europeanã, ºi româna va fi abordatã ca o limbã oficialã
la Uniunea Europeanã. Universitatea Spiru Haret este un lãcaº
favorit, devenind un simbol al cultivãrii limbilor ºi literaturilor
strãine; la nivel filologic ea pregãteºte cadre didactice pentru
predarea limbilor strãine ºi a literaturilor; existã ºcoli de lingvisticã
ºi de literaturã care sunt bine marcate în aceastã universitate. O
altã componentã foarte atractivã este Secþia de traducãtori, care
transformã limbile strãine într-un domeniu aplicat, legat de toate
nevoile societãþii din þarã, dar ºi pe plan mondial. Aº insista ºi
asupra aspectului cultural, pentru cã în România existã o tradiþie
îndelungatã a predãrii ºi cunoaºterii limbilor strãine ºi suntem
printre þãrile fruntaºe în care limbile strãine sunt bine cunoscute,
bine apreciate la nivel internaþional ºi acest lucru s-a vãzut ºi o sã
se vadã în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, tot pe plan
mondial, România este una din primele þãri din lume în ceea ce
priveºte traducerea literaturilor strãine în limba românã. Deci
cadrul naþional este foarte propice ºi faþã de acesta Universitatea
Spiru Haret este foarte bine utilatã cu cadre didactice, cu aparaturã,
cu tot ce dorim, pentru ca studenþii sã poatã sã-ºi însuºeascã limbile
strãine, sã le mânuiascã în activitatea lor viitoare, devenindu-le
instrument de cercetare la nivel academic, ca sã spun aºa.
Rep. tvRM: Vã mulþumesc, domnule profesor!
A acceptat cu bunãvoinþã ºi dl lector univ.dr. Florin Pâtea sã
întrerupã un minut cursul domniei sale, pentru a ne vorbi despre
importanþa componentei culturale a studiilor care se fac la
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine. Domnule lector!
(Continuare în pag. 5)
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Lector univ.dr. Florin Pâtea: Bine aþi venit! O parte din
formaþia profesionalã a studenþilor noºtri este aceea culturalã. Este
o componentã importantã. În cadrul cursurilor de literaturã de la
noi din facultate se studiazã, spre exemplu, operele lui W.
Shakespeare, se studiazã operele poeþilor romantici, cum ar fi
Lord J.G.Byron, P. Shelley, J.Katz, cu distinse personalitãþi
culturale, cum ar fi dna Anda Teodorescu, ºi acest proces face
parte din formarea culturalã a studenþilor noºtri în vederea
realizãrii unei pregãtiri complete care sã nu stimuleze numai
competenþa lingvisticã, ci ºi competenþa lor culturalã. Dupã cum
se ºtie, nu putem sã studiem o limbã separat de cultura ºi civilizaþia
unde se vorbeºte acea limbã.
Rep.tvRM: ªi aºa ceva deschide ºi perspective pentru
practicarea unei profesiuni mai mult decât onorabile, ºi anume
aceea de traducãtor...
Florin Pâtea: Sau de profesor. Vã mulþumesc.
Rep.tvRM: Literatura universalã se studiazã cu temeinicie la
Universitatea Spiru Haret. Nu numai la cursuri ºi seminarii, ci ºi
la cercurile studenþeºti.
Dascãlii de mâine, astãzi studenþi ai Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine, îºi mãrturisesc, reciproc, alãturi de îndrumãtorii
lor ºtiinþifici interesul, pasiunea lor pentru carte, culturã,
învãþãturã.
La Centrul de Limbi Strãine al Universitãþii Spiru Haret dna
conf.univ.dr. Anda Teodorescu are bunãvoinþa sã ne vorbeascã
despre importanþa limbii engleze în lumea contemporanã.
Conf.univ.dr. Anda Teodorescu: Greu subiect de examen
mi-aþi dat. Limba englezã este o limbã prietenoasã faþã de
utilizator. Asta o face uºor de înþeles ºi, aparent, uºor de mânuit.
Engleza se vorbeºte peste tot, în toate organizaþiile internaþionale,
dar ºi în afaceri, ºi în politicã, ºi în diplomaþie, ºi în relaþiile între
adolescenþi, ºi în tehnicã, ca sã nu mai spunem cã trãim în secolul
informaþiei, deci 80% din terminologia din informaþie ºi
informaticã este preluatã din englezã, toþi clicãm, logãm ºi
facem tot soiul de lucruri ciudate în limba românã. Aºa dar,
spuneam cã este o limbã foarte plãcutã ºi uºor de învãþat pânã la
un punct.
Rep.tvRM: Doamna prof.univ.dr. Elena Bãlan are bunãvoinþa
sã demonstreze cum vorbesc studenþii de la Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine limba spaniolã ºi cum se foloseºte metoda
interactivitãþii. Vã rog.
Prof.univ.dr. Elena Bãlan: Continuãm (pentru cã noi eram în
plinã orã).  text în limba spaniolã  dialog cu studenþii....
Criteriul de bazã când am adoptat planul de învãþãmânt a fost
sã asigurãm cea mai mare atenþie studiului practic al limbii, deci
deprinderilor de limbã. Astfel încât, probabil, cã cel care va
termina ciclul de învãþãmânt de 3 ani va vorbi mai bine decât cel
care parcurge ciclul de 4 ani.
Rep.tvRM: Încã ceva, dacã vreþi sã mã ajutaþi sã înþelegem
aceastã problemã. Masteratul ce adaugã ºi dacã facultatea
organizeazã masterat?
Elena Bãlan: Facultatea noastrã a organizat 3 programe de
masterat, unele cu tentã teoreticã, altele cu accent aplicativ, foarte

atractive. ªi la asta se adaugã un program de didacticã a predãrii
limbilor strãine. Cel mai de succes masterat, dacã se poate spune
aºa, este cel de traducãtori, care pregãteºte interpreþi, ghizi,
traducãtori în diferite domenii de specialitate. Studiile masterale
se vor întinde pe 2 ani, deci vor fi cu adevãrat foarte serioase,
dupã care urmeazã doctoratul.
Rep.tvRM: Aþi vorbit de ceva foarte atractiv, este vorba de
traducãtori ºi de cei care, evident, împreunã cu alte cunoºtinþe
foarte importante pentru fiecare domeniu în parte, vor fi
funcþionarii de mâine ai României, competenþi, eleganþi, distinºi,
la organismele europene. Doamnã, vã mulþumesc foarte mult!
ªi dvs., candidaþii pentru admitere în anul I la Universitatea
Spiru Haret, veþi fi bine veniþi! Vã aºteptãm!

Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Rep.tvRM: Acreditatã prin Legea nr. 442 din anul 2002,
Universitatea Spiru Haret vã propune o abordare dinamicã ºi
modernã a studiului conducerii sistemelor economice  Facultatea
de Management Financiar-Contabil.
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, decanul Facultãþii de
Management Financiar-Contabil: Doresc sã subliniez de la bun
început cã Facultatea de Management Financiar-Contabil este
într-adevãr acreditatã prin Legea nr. 442 ºi organizeazã examenul
de licenþã, astfel încât toþi absolvenþii noºtri au posibilitatea sã-ºi
încheie studiile prin susþinerea licenþei la facultatea noastrã. In
ceea ce priveºte competenþele, din punctul de vedere al pregãtirii
profesionale, doresc sã subliniez cã Facultatea de Management
Financiar-Contabil pregãteºte economiºti contabili ºi economiºti
finanþiºti într-un spectru foarte larg, începând cu nivelul microeconomic, adicã nivelul de secþie ºi de întreprindere, de firmã, ºi
terminând cu instituþiile publice. În ceea ce priveºte profesiile de
contabil, contabil ºef, manager financiar-contabil, registrul de
funcþii, pe care le poate ocupa un absolvent al facultãþii noastre
este foarte larg. În primul rând, funcþia de economist, contabil ºi
finanþist poate fi exercitatã, practic, în toate sectoarele de activitate
ale economiei: industrie, comerþ, agriculturã, turism, transport,
administraþie publicã. De asemenea, în bãnci, societãþi de
asigurare, corporaþii multinaþionale. Ceea ce urmãreºte Facultatea
de Management Financiar-Contabil în primul rând este sã
realizeze o asemenea pregãtire a absolvenþilor încât aceºtia sã se
poatã adapta cât mai rapid cerinþelor practicii la cele mai diferite
locuri de muncã, cu caracter financiar-contabil, mai ales în sensul
imprimãrii unei temeinice gândiri economice ºi manageriale
aprofundate în luarea deciziilor economice-financiare ºi contabile.
Începând cu anul 2006-2007, Facultatea de Management
Financiar-Contabil a Universitãþii Spiru Haret are o nouã
specializare autorizatã, ºi anume Management; este o nouã
disciplinã ºtiinþificã care, în cadrul facultãþii, vine sã completeze
specializarea acreditatã  Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune.
Evident, aceastã nouã specializare contribuie la extinderea ofertei
facultãþii noastre pentru un profil mai larg de pregãtire a

studenþilor, astfel încât sã începem cu dreptul primul an universitar.
În acest sens, a fost elaboratã ºi programa analiticã a ciclului I de
licenþã, þinând seamã de noile condiþii impuse de integrarea
României în Uniunea Europeanã în anul 2007. Þinând seama de
faptul cã managementul reprezintã o disciplinã generalã a ºtiinþei
economice complexã, aº spune chiar interdisciplinarã, care trebuie
sã fie racordatã la cerinþele noii economii, ale economiei digitale,
la exigenþele tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor ºi,
bineînþeles, la procesul de globalizare a cãrui acþiune obiectivã
nu poate fi ignoratã.
În ceea ce priveºte conþinutul procesului de învãþãmânt,
facultatea are 80,4% discipline obligatorii, 10,9 opþionale ºi 8,7%
facultative.
Referitor la calitatea cadrelor didactice, Facultatea de
Management Financiar-Contabil dispune de un corp profesoral
reprezentativ, de bunã calitate: 44% din totalul cadrelor didactice
sunt profesori ºi conferenþiari ºi 85% sunt doctori ºi doctoranzi.
Este important de subliniat cã o bunã parte dintre cadrele didactice
au ºi o pregãtire practicã îndelungatã, ceea ce conferã avantajul
îmbinãrii teoriei cu activitatea pragmaticã, practicã în domeniul
financiar-contabil. Condiþiile de lucru cu studenþii sunt foarte
atrãgãtoare, în sensul cã toate cursurile au un nivel de pregãtire
ridicat, iar studenþii au posibilitatea sã dialogheze, în cadrul unor
cursuri interactive, cu profesorii, iar asigurarea cu manuale, cãrþi
ºi alte caiete de lucrãri practice reprezintã o preocupare constantã
a facultãþii noastre. Existã, de asemenea, posibilitatea folosirii
tehnicii de calcul, a calculatoarelor la orele de lucrãri practice,
precum ºi ºansa de a se continua aplicarea cunoºtinþelor teoretice
în anumite firme, societãþi, companii, în cadrul efectuãrii practicii
studenþilor în anii II ºi III. Ca facilitãþi aº dori sã menþionez faptul
cã facultatea pune la îndemâna studenþilor materiale didactice,
cãrþi, manuale, în condiþii avantajoase, în sensul unei reduceri cu
30% faþã de preþul cãrþii. Facultatea beneficiazã de postul de
televiziune al universitãþii, în cadrul cãruia profesorii pot acorda
consultaþii. Acest post de televiziune este, desigur, accesibil ºi
pentru studenþi, obiectivul de bazã al facultãþii fiind asigurarea
unor cadre temeinic pregãtite pentru a face faþã atât cerinþei
economiei naþionale de forþã de muncã în domeniul financiarcontabil, cât ºi cerinþelor de forþã de muncã pentru Uniunea
Europeanã.

Facultatea de Geografie
Rep.tvRM: O profesie, o vocaþie: dascãl de geografie. Adicã,
specialist în frumuseþile acestei þãri atât de diverse ºi
binecuvântate. Adicã, specialist în mediu, specialist în asigurarea
respiraþiei viitorului. Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru
Haret, instituþie de învãþãmânt superior, acreditatã, vã aºteaptã.
Ascultaþi-l pe dl prof.univ.dr. Ioan Zãvoianu, decanul Facultãþii
de Geografie din cadrul Universitãþii Spiru Haret, unul dintre cei
mai prestigioºi specialiºti în domeniu al României.
Prof.univ.dr. Ioan Zãvoianu: Facultatea de Geografie din
cadrul Universitãþii Spiru Haret este acreditatã prin Hotãrârea de
Guvern nr. 940 din 2004. Facultatea noastrã promoveazã, în

spiritul gândirii libere, cercetarea ºtiinþificã ºi colaborarea cu alte
instituþii din þarã ºi strãinãtate. Am avut în ultimul an o cooperare
cu Universitatea din Freiburg, în care specialiºtii noºtri au
colaborat cu specialiºti de la Freiburg pe probleme legate de mediu
în Munþii Apuseni. Personalul didactic al facultãþii noastre este
alcãtuit din 40 de profesori, conferenþiari, lectori ºi asistenþi.
Dintre aceºtia, 25 au titlul de doctor ºi restul sunt doctoranzi.
Absolvenþii noºtri îºi gãsesc loc de muncã în diferite unitãþi de
cercetare, cum sunt cele ale Academiei, de exemplu, la Institutul
de Geografie al Academiei Române sau la Institutul de Speologie,
în diferite unitãþi de turism sau unitãþi care se ocupã cu probleme
legate de studierea, de cercetarea ºi de protecþia mediului
înconjurãtor. Pentru a forma specialiºti, aceastã pregãtire impune
adoptarea unor planuri de învãþãmânt adecvate, ancorate în
realitate, cu metodologii moderne, cu foarte multe discipline care
sunt ºi ele ancorate în actualitate. Mã refer, de exemplu, la
informatica, la sisteme geografice informaþionale, care sunt
discipline de studiu în cadrul facultãþii noastre. Existã posibilitatea
de a instrui studenþii în laboratoare, care sunt destul de bine dotate,
din punct de vedere al aparaturii de laborator, materialului
ilustrativ ºi a aparaturii audio-vizuale pentru desfãºurarea unor
cursuri ºi seminarii în cadrul facultãþii. În concluzie, putem spune
cã studenþii noºtri beneficiazã de o pregãtire temeinicã. Pregãtirea
se face în concordanþã cu standardele Uniunii Europene, în sensul
cã ne desfãºurãm activitatea pe baza creditelor transferabile, ceea
ce permite studenþilor o mare mobilitate, posibilitatea de a se
transfera de la o universitate la alta, în baza acestor credite
transferabile.
Rep.tvRM: Ce are în mod deosebit Facultatea de Geografie a
Universitãþii Spiru Haret?
Ioan Zãvoianu: Reþineþi: Centrul de Studii ºi Cercetãri de
Mediu, cu specialiºti din cadrul facultãþii ºi din cadrul altor
instituþii de cercetare.
Alãturi de pregãtirea teoreticã desfãºuratã în sãli de curs ºi în
cele 10 laboratoare cu dotare ultramodernã, aplicaþii practice de
teren pentru toate formele de învãþãmânt: Zi ºi ID, cu durata de
1-2 zile la sfârºit de sãptãmânã, practicã de câte o sãptãmânã pentru
anul I la Buºteni, anul II la Orºova ºi anul III  practicã itinerantã.
Dintre cele 40 de cadre didactice care pot deveni dascãlii dvs.,
dacã optaþi pentru Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru
Haret, vã amintim: prof.univ.dr.doc. Grigore Posea, prorector al
universitãþii; prof.univ.dr. Ioan Zãvoianu, decanul facultãþii;
prof.univ.dr. Andrian Cioacã; conf.univ.dr. Liliana Guran.
Avem absolvenþi care sunt acum masteranzi în Canada,
angajaþi ai Institutului de Speologie al Academiei Române, ai
Institutului de Geografie al Academiei, ai unor mari firme care se
ocupã de mediu, ai staþiilor meteorologice naþionale. Ei confirmã
valoarea diplomei obþinutã la Facultatea de Geografie a
Universitãþii Spiru Haret.
Vã place geografia? Vreþi sã lucraþi pentru educaþie în
domeniul ocrotirii mediului, al salvãrii naturii care ne apãrã, veniþi
la Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru Haret!
Diplomele obþinute aici, completate de masteratele pe care le
organizãm, vã pot asigura un viitor solid!
Vã aºteptãm!
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Studii, comunicare, asimilare

Studenþi de la forma de învãþãmânt la distanþã despre studiile ºi profesorii lor, despre condiþiile
ºi dotãrile în pas cu cele mai noi exigenþe ale studiilor universitare moderne
Rep.tvRM: Moderna formã de pregãtire  învãþãmântul la
distanþã  a devenit tot mai atractivã, iar examinarea cu ajutorul
calculatorului tot mai eficientã.
Iatã de ce am considerat oportun sã stãm de vorbã cu studenþi
de la aceastã formã de organizare a procesului de învãþãmânt ºi
cu câteva cadre didactice care conduc Centrele ID.
Redãm în continuare opiniile exprimate, aprecierile lor în
legãturã cu interesul manifestat faþã de învãþãmântul la distanþã,
cu avantajele care l-au impus ca o formã eficientã de pregãtire, în
concordanþã cu exigenþele procesului Bologna.
Ramona Goia, Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism, Deva:
În ceea ce priveºte metoda de examinare pe calculator, ºi pentru
studenþi rezultatele sunt rapide ºi, bineînþeles, pe mãsura pregãtirii
fiecãruia dintre noi, Avem la dispoziþie materiale suficiente, dacã
vrei cu adevãrat sã te pregãteºti. În ceea ce mã priveºte, am ales
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism întrucât, fiind o fire sociabilã,
doresc sã-mi schimb meseria, lucrez în învãþãmânt, aº dori sã
lucrez în mass-media. Deci, sintezele prezintã modalitãþi mai
succinte de pregãtire, iar dacã ai manualul nu existã chiar nici o
problemã în ceea ce priveºte pregãtirea pentru toate examenele.
Rezultatele sunt pe mãsura pregãtirii ºi învãþãrii eficiente pentru
fiecare examen.
Rep.tvRM: Ce pãrere aveþi, este acest învãþãmânt la distanþã,
un învãþãmânt al viitorului?
Ramona Goia: Consider cã aceastã formã este cu adevãrat un
învãþãmânt al viitorului, deoarece ajutã pe toþi cei care locuiesc
mai departe de oraºele mari, de capitalã, sã se specializeze
într-un alt domeniu de activitate diferit de ceea ce fac ºi este un
real sprijin în aceastã direcþie pentru toþi studenþii din judeþul
Hunedoara.
Rep.tvRM: Învãþãmântul la distanþã este un învãþãmânt al
viitorului, al României de mâine?
Dan Ardelean, Facultatea de Muzicã, Alba Iulia: Deja trãim
într-un viitor adevãrat, ºi anume putem vorbi despre Viitorul Spiru
Haret, prin ideea de învãþãmânt la distanþã. Putem spune cã,
eliminând timpii morþi din aºa-zisele mici vacanþe de dupãamiazã, ºi fãcând ceea ce-þi convine, ce-þi place, continuãm mai
departe studiile, învãþând lucruri noi, comparându-le cu ceea ce

Ramona Goia

învãþãm în alte ºcoli, cu rezultatele colegilor de la altã facultate.
Astfel, ideea de viitor deja se contureazã clar, o trãim fãrã sã
vrem.
Rep.tvRM: Sunteþi mulþumit de ceea ce s-a întâmplat la Centrul
ID Alba Iulia în aceºti trei ani de studiu, în ceea ce vã priveºte?
Dan Ardeleanu: În primul rând, condiþiile de studiu sunt mai
mult decât de lux, deci nu ºtiu ce ºi cum sã compar cu alt ID ca
funcþionabilitate, dar ca ºi model educaþional eu zic cã bate orice.
Oana Raluca Nedelcu, Facultatea de Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene, Ploieºti: Acest sistem mi se pare mult mai
eficient ºi este într-adevãr bine venit în comparaþie cu sistemul
clasic, ajutându-ne în acest fel sã fim mult mai operativi, în
condiþiile în care timpul conteazã, ºi conteazã pentru toatã lumea,
dar învãþãmântul la distanþã reprezintã o oportunitte sub acest

Oana Raluca Nedelcu: Le-am recomandat deja ºi colegilor
mei. Am douã colege înscrise la aceastã facultate, la Universitatea
Spiru Haret, la Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe.
Rep.tvRM: Înseamnã cã dacã aþi fãcut acest lucru, sunteþi
mulþumitã de condiþiile care vi se oferã, de sinteze, de cursuri?
Oana Raluca Nedelcu: Da sunt foarte mulþumitã.
Cristina Munteanu, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Târgoviºte: M-am bucurat foarte mult aflând de existenþa acestei
facultãþi la noi în oraº, pentru cã familia ºi distanþa nu mi-au permis
sã urmez aceastã facultate în altã localitate. La vremea terminãrii
liceului, nu exista aceastã facultate ºi a fost o dorinþã de-a mea pe
care sper sã mi-o împlinesc. Îmi doresc foarte mult sã ºi reuºesc sã ºi
profesez dupã terminarea facultãþii. Aceastã facultate mi-a oferit tot
ce-am avut nevoie, de la manuale de specialitate pânã la cursuri care

Reportaje, convorbiri,
imagini de la Centrele ID
raport ºi noi suntem foarte încântaþi. Chiar am recomandat
sistemul ºi altora. ªi, în special, Universitatea Spiru Haret.
Rep.tvRM: Apropo de acest lucru, ºi pe dvs. vã întrebãm de ce
aþi optat totuºi pentru învãþãmântul la distanþã?
Oana Raluca Nedelcu: Eu sunt angajatã, sunt absolventã a
unei facultãþi de stat, am absolvit-o în anul 2000. Deci, sunt
angajatã ºi timpul nu-mi permite sã optez pentru învãþãmânt cu
frecvenþã ºi am considerat ca fiind o formã deosebit de utilã în
cazul meu.
Rep.tvRM: Dacã aþi avea prieteni, rude, cunoºtinþe, le-aþi
recomanda sã vinã la Universitatea Spiru Haret?

Dan Ardeleanu

Elena Petronela Epuraº

pot fi urmãrite la televiziune, ceea ce-mi ajutã foarte mult. Sfãtuiesc
pe toþi cei care vor sã urmeze cursurile unei facultãþi sã aleagã aceastã
universitate pentru cã vor avea numai de câºtigat.
Elena Petronela Epuraº, Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã, Târgoviºte: Aici am gãsit exact ceea ce aveam nevoie,
aºteptãrile mele au fost întrutotul îndeplinite, pentru cã dotarea
este excepþionalã, cadrele didactice sunt foarte bine informate ºi
la orice orã primim rãspunsurile de care avem nevoie ºi ni se
clarificã semnele de îndoialã.
Metoda de examinare online mi se pare foarte bine venitã,
deoarece ne oferã posibilitatea de a afla un rãspuns cât mai repede.

Cornelia Gheorghe Ponova

Cornelia Gheorghe Ponova, Facultatea de SociologiePsihologie, Câmpulung-Muscel: Am ales aceastã formã de
învãþãmânt la distanþã datoritã faptului cã îmi dã posibilitatea
sã-mi continui activitatea de zi cu zi; sunt educator specializat
în complexul de servicii cu copii cu dizabilitãþi. ªi, în al doilea
rând, ºi foarte important, îmi oferã ºansa de a-mi continua
studiile, chiar dacã am o vârstã mai înaintatã. Trebuie sã fim
recunoscãtori faþã de Centrul ID din Câmpulung-Muscel, este
minunat. Apoi, examenele online scad tensiunea, nu mai avem
atâtea emoþii.
Sever Pãtraºcu, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Câmpulung-Muscel: Am ales Spiru Haret pentru cã-mi oferã o
posibilitate deosebitã de perfecþionare a studiilor, de diversificare
a lor; prin urmare, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. În felul acesta, îmi completez
ºi-mi diversific studiile. Îmi dã posibilitãþi foarte vaste de a-mi
exercita meseria pe care o am la firma respectivã. Sunt foarte
încântat ºi foarte mulþumit de condiþiile oferite de aceastã
facultate.
Elena Oltean, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Alexandria:Am optat pentru Centrul teritorial de învãþãmânt
la distanþã Alexandria din cadrul Universitãþii Spiru Haret din
mai multe motive: unul ar fi faptul cã este foarte aproape de
casã, nu trebuie sã mã deplasez în alt oraº, ceea ce îmi oferã
posibilitatea sã-mi gãsesc un serviciu; un alt motiv ar fi taxa
de înscriere care este foarte accesibilã, apoi manualele le
obþinem cu o reducere de 30%. De asemenea, putem obþine
materialele care ne sunt necesare prin subiecte de pe Internet
sau direct de la facultate. ªi un alt motiv foarte important este
faptul cã testele le dãm pe calculator. Rãspunsul este imediat,
ceea ce ne reduce substanþial din emoþii ºi mi se pare o metodã
foarte eficientã.
Cele mai bune condiþii de studiu le gãseºti la Universitatea
Spiru Haret.
Vino ºi tu sã te convingi!

Alina Antonescu

(Continuare în pag. 6)
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Gabriela Predicã, Facultatea de Management FinanciarContabil, Constanþa:Am optat pentru aceastã formã de
învãþãmânt la distanþã, deoarece eu am o familie, sunt ºi salariatã
la Direcþia Regionalã de Poºtã Constanþa, contabil principal, ºi
aceastã formã de învãþãmânt pe mine mã ajutã foarte mult sã îmbin
cariera cu obligaþiile de familie. Exact ceea ce am urmãrit mi s-a ºi
îndeplinit, pentru cã, urmând aceastã formã de învãþãmânt la
distanþã, profesorii au fost foarte apropiaþi de noi, deci spunem la
distanþã în ghilimele, dar ei sunt foarte apropiaþi faþã de noi ºi ne
ajutã foarte mult sã trecem cu succes peste greutãþile din anul de
învãþãmânt.
Vasile Dobricã, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Constanþa: Aº vrea sã vã spun cã Universitatea Spiru Haret este
cea care m-a atras în urma unor investigaþii pe care le-am fãcut în
judeþ ºi am considerat cã-mi poate oferi toate condiþiile necesare
pentru dezvoltarea cunoºtinþelor, pentru cã vreau sã vã spun cã
sunt la a doua facultate, am mai urmat cursurile unei facultãþi
înainte de 1990, o facultate tehnicã care mi-a folosit o foarte bunã
perioadã de timp. Dar datoritã economiei actuale de piaþã ºi datoritã
faptului cã prioritãþile de schimbã în timp, actualmente îmi desfãºor
activitatea în cadrul Direcþiei Judeþene de Pazã Constanþa care se
ocupã cu probleme de ordine publicã ºi pazã, iar Universitatea
Spiru Haret, prin Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, ne
creeazã condiþiile de a ne documenta, de a pune în practicã ceea
ce învãþãm în cadrul acestei facultãþi. Vreau sã vã spun cã taxele
de ºcolarizare sunt accesibile, noi, cei care lucrãm efectiv, realizãm
adevãrata valoare a banului în acest moment, beneficiem de cursuri
care sunt la preþuri mult mai mici decât în librãrii, primim CD-uri,
avem posibilitatea sã vizionãm la televizor cursurile care se predau,
putem primi de la profesori oricând indicaþii ºi sfaturi, sunt lângã
noi ºi este un mare lucru sã simþi cã împreunã poþi sã faci ceva
solid pentru viitoarea ta carierã.
Rep.tvRM: De ce aþi ales Universitatea Spiru Haret, pentru cã
este totuºi o ofertã largã pe piaþã ºi dacã acum, iatã, dupã mai bine
de doi ani, sunteþi mulþumitã de ceea ce vi s-a oferit ca ºi condiþii
 calculatoare, formã de examinare, poate ºi cãrþi, sinteze, cursuri?
Alina Antonescu, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Buzãu:
Sunt foarte mulþumitã de facultate. Am ales Spiru Haret pentru cã
este singura facultate care are mult mai multe specializãri ºi a venit
ºi la noi aici în Buzãu. În al doilea rând, mi-a plãcut foarte mult
pentru cã este bine organizatã activitatea aici în general. ªi ce pot sã
mai spun, inclusiv modalitatea de examinare este mult mai bunã, mai
rapidã, aflând nota imediat, cãci, trebuie sã recunoaºtem, în principal,
nota te intereseazã la examen. ªi forma de examinare este mult mai
concisã. Se trece mult mai repede un examen pe calculator ºi vezi
mai bine tot ce se petrece pe calculator  foaia ºi subiectele. Nu ºtiu,
e mult mai clar.
Rep.tvRM: Ai sentimentul faptului împlinit. Ajungi acasã ºi ºtii
ce-ai fãcut?
Alina Antonescu: Exact. ªtii pe loc ce ai fãcut. Aºa stai tot
timpul cu grijã, aºa afli pe loc ce-ai fãcut ºi mergi mai departe. Deja
nu te mai gândeºti.
Rep.tvRM: Dincolo de aceasta, sunt ºi condiþii de examinare
foarte rapide, obiective, pentru cã se parcurge materia. Trebuie
parcursã materia toatã, studenþii au subiecte diferite, teste diferite
ºi atunci nimeni nu poate sã comunice cu ceilalþi?
Alina Antonescu: Practic, nu ai ce sã vezi nici la colegul din
faþã sau din spatele tãu, nici la cel din stânga sau din dreapta ta.
Ca ºi pentru majoritatea studenþilor care aleg forma ID, ºi
pentru noi motivele sunt la fel: pentru cã avem serviciu, la care
trebuie sã ne ducem zilnic, nu putem lipsi. Dar nu existã posibilitate
pe moment ca noi sã facem facultate la zi, aºa cã este o bunã
oportunitate sã facem facultatea la ID.
Rep.tvRM: Teoretic ºi practic aveþi accesul liber la cursuri?
Alina Antonescu: Da, avem accesul la cursuri, avem acces la
tvRM, sunt foarte mulþumitã de aceste manuale care sunt scrise
pe înþelesul nostru ºi sunt destul de bine structurate.
Rep.tvRM: Dar cum vi se par examenele online, pe calculator,
dupã ce aþi început în formula clasicã, sã zicem?
Andrei Marius Brânzea, Facultatea de SociologiePsihologie, Buzãu: În primul rând, mi se par mult mai practice faþã
de vechiul sistem cu creion ºi hârtie. Sunt mult mai uºor de dat
examenele, ai o perspectivã mult mai mare, cum spunea ºi colega
mea. Dacã înveþi, e foarte uºor.
Rep.tvRM: Sigur, am vrut sã spuneþi, ca sã nu se înþeleagã
totuºi altceva, trebuie citit, trebuie învãþat, pentru cã sunt foarte
multe teste, foarte multe grile ºi, în general, materia propriu-zisã.
Dacã ar fi dupã dvs., foarte sincer, aþi lua o decizie în ce priveºte
revenirea la vechea formã de examinare sau mergeþi mai departe
pe aceastã formulã, care este unicã, deocamdatã, în România?
Andrei Marius Brânzea: Aº merge în continuare pe formula
sistemului de examinare pe calculator.
Rep.tvRM: De ce aþi ales forma de învãþãmânt la distanþã?
Andrei Marius Brânzea: În primul rând, am un serviciu
care îmi ocupã majoritatea timpului, nu-mi pot permite nici sã
ajung la cursurile din week-end, de exemplu, ºi mã pot organiza.
E un sistem de învãþãmânt flexibil, care-mi permite sã-mi vãd
ºi de serviciu ºi sã mã pot pregãti pentru ceea ce urmeazã mai
departe.
Irina Pavel, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Oradea:
Este o facultate care are un renume ºi la noi în judeþ. În al doilea
rând, este o formã de învãþãmânt care cel puþin pe mine mã
avantajeazã ºi, în al treilea rând, pentru o pregãtire profesionalã
de calitate.
Rep.tvRM: De ce vã convine forma aceasta?
Irina Pavel: Mã avantajeazã pentru cã programul de televiziune
ºi de Internet este accesibil în timpul liber, deci nu este în timpul
serviciului. Eu am serviciu ºi familie. Deci, timpul liber pe care
mi-l fac acasã, îl petrec în faþa calculatorului; Internetul este ºi
acasã ºi la serviciu pot sã-l accesez ºi sã caut programele.
Rep.tvRM: Apropo de Internet, vã foloseºte?
Irina Pavel: Foarte mult ne folosesc Internetul, biblioteca
virtualã, avizierul virtual, întrucât gãseºti orice informaþie cu privire
la facultatea pe care o urmezi, cu privire la materiile pe care le ai,
examenele pe care trebuie sã le dai, deci pentru noi este informaþia
de primã urgenþã.
Rep.tvRM: Deci chiar lucraþi?
Irina Pavel: Sigur cã da, asta chiar este prima zi. Eu lucrez
chiar în incinta Colegiului Eminescu, sunt contabil ºef. Bineînþeles,
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ºi pentru cursurile postliceale mi-a convenit forma de învãþãmânt
la distanþã, pentru cã automat datele pe care le cunosc deja le
exemplific în ceea ce învãþ, sau ceea ce învãþ aplic în practicã.
Primul lucru pe care-l fac când vin la ºcoalã dimineaþa, este sã
deschid Internetul, vãd ce a mai apãrut nou. Bineînþeles, cã ºi
acasã am Internet ºi pot consulta aproape zilnic informaþiile de pe
avizier ºi din biblioteca virtualã.
ReptvRM: Ce spun cei de-acasã de dvs.? Cum vãd acest lucru?
Irina Pavel: Cei de acasã sunt studenþi 90% - am doi bãieþi,
unul terminã acum ºi are licenþa, celãlalt este student anul IV, dar
la forma de învãþãmânt de zi, iar soþul acum este doctorand ºi va
termina în toamnã. Aºa cã toþi cei patru membri ai familiei mele
suntem studenþi.
ReptvRM: Asta aduce ºi un ajutor pentru dvs., din alte puncte
de vedere, sunteþi înþeleasã?
Irina Pavel: Sigur, sunt înþeleasã, ba mai mult au insistat, când
au aflat despre aceastã formã care pentru mine este mult mai
avantajoasã decât forma la zi. Vã daþi seama, la zi, dacã aº urma
învãþãmântul în Oradea ar implica 3-4 zile pe sãptãmânã dupã
amiezile, când ar trebui sã lipsesc de acasã ºi sã fiu la cursuri, deci
ar fi mult mai greu ºi am ºi o vârstã.
Rep.tvRM: Deci, programul vã convine, cursurile vã satisfac,
cunoºtinþele pe care le dobândiþi spuneþi cã le ºi verificaþi, lucrând
cu acest sistem, le folosiþi zilnic. Practic, nu aºteptaþi sã terminaþi
ºi sã beneficiaþi apoi de ceea ce aþi învãþat. Cunoºtinþele le folosiþi
din mers?
Irina Pavel: Fãrã discuþie, lucrez în contabilitate de 20 de ani,
dar fiind instituþie de stat, noi am lucrat cu contabilitatea instituþiilor
de stat. A fost, într-adevãr, ceva nou pentru mine când am intrat în
anul I contabilitatea agenþilor economici; ceea ce învãþãm noi la
facultate, însã începând din ianuarie 2006 am trecut ºi noi, ca instituþii

Rep.tvRM: Aþi avut posibilitatea sã discutaþi ºi cu alte persoane
relativ la facultate? V-au întrebat ce ºi cum?
Cãlin Nicoarã: Da, ºi am îndrumat pe unele persoane ca sã
aleagã Spiru Haret, aºa cum ºi eu am fost sfãtuit de alte persoane.
Rep.tvRM: ªi aþi constatat cã aþi ales sfatul bun?
Cãlin Nicoarã: Da, ºi-mi pare bine.
Rep.tvRM: Cum a fost la testele online?
Cãlin Nicoarã: Este un sistem foarte bun, în special pentru
noi care lucrãm. Este bine cã nu te þine în tensiune ca sã aºtepþi
rezultatul  o sãptãmânã sau douã. Þi-l dã pe loc. Scapi de emoþii.
Modalitatea tehnicã nu este o problemã. Ca persoanã eu sunt
foarte, foarte mulþumit. Nici n-am crezut cã putem gãsi atâta
înþelegere, ajutor moral, sufletesc.
Cãtãlin Lontoº, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Râmnicu Vâlcea: Mã numesc Lontoº Cãtãlin, sunt student în
cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe, specializarea Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune. Am
optat pentru a studia în cadrul acestei universitãþi, deoarece în
primul rând este renumitã, acreditatã ºi putem obþine o diplomã
recunoscutã. Forma de învãþãmânt la care am optat este ID-ul,
deoarece sunt încadrat la o unitate pe postul de contabil ºi timpul
nu mi-ar permite o eventualã navetã. Aceastã formã de învãþãmânt
oferã o serie de avantaje: taxele sunt rezonabile, comparativ cu
cele practicate de celelalte universitãþi. Este o formã de învãþãmânt
eficientã, dar necesitã mult studiu individual. În urma unei analize
fãcute de mine înainte de a mã înscrie, ºi în timpul acestor studii,
pot declara cu sinceritate cã aceastã universitate este pe primul
loc. Veniþi aici ºi nu veþi fi dezamãgiþi.
Narcisa Lontoº, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Râmnicu Vîlcea: Sunt studentã în anul III  la forma de învãþãmânt
la distanþã în cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de
Contabilitate ºi Finanþe, specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune. Am ales aceastã formã de învãþãmânt la distanþã,

Studii, comunicare,
asimilare

Studenþi de la forma de învãþãmânt la distanþã
despre studiile ºi profesorii lor, despre
condiþiile ºi dotãrile în pas cu cele mai noi
exigenþe ale studiilor universitare moderne
de stat, sã utilizãm contabilitatea societãþilor comerciale ºi a agenþilor
economici ºi, automat, nu mi-a mai fost aºa de greu, având în faþã
noul plan de conturi ºi toate lucrurile ce derivau.
Rep.tvRM: Cum e cu examenele online?
Irina Pavel: Examenele sunt, dupã pãrerea mea, un mod de a
verifica cunoºtinþele pe care le-ai acumulat. Sunt foarte bune, faþã
de anul trecut când le-am susþinut în scris, deci noi suntem deja
anul II ºi este primul an când am intrat pe online. În primul an a
fost mai greu, nu cã nu aveam timp, dar mintea trebuia sã-þi fie mult
mai agerã ºi trebuia sã fi mai concentrat. Acum te concentrezi pe o
singurã întrebare; de exemplu, întrebarea nr.1, mergi pe ea ºi o ai
direct în faþã; nu trebuie sã dezvolþi 15-20 de rânduri. Trebuie sã
ºtii, dar nu ai toatã materia la aceeaºi întrebare, e mult mai uºor. ªtii
cã subiectul la întrebarea respectivã este pe marketing, pe un
anumit punct din manualul citit, sau materia cititã ºi îþi aduci mai
bine aminte decât sã dezvolþi 10-20 rânduri din materia parcursã.
ªi scrisul era mult, dar acum este mai simplu.
Rep.tvRM: Când aveþi timp sã învãþaþi?
Irina Pavel: În general dupã amiaza, ºi mai mult sâmbetele sau
duminicile; am convins 10-12 persoane, pentru studiu ºi discuþii în
comun. De asemenea, faptul cã facultatea este chiar în oraºul nostru,
este un mare avantaj. Apoi, taxele au rãmas la fel ca anul trecut,
pentru cã la facultatea din Oradea taxele sunt de la 350 de dolari sau
euro în sus, depinde de specializarea pe care ai ales-o. Normal cã 9
milioane ºi taxa pe an, eu zic cã este o sumã acceptabilã pentru orice
salariu din ziua de azi. În al patrulea rând, acumularea de cunoºtinþe.
Deci, vrând-nevrând, primind prin Internet toate informaþiile, eºti
obligat sã citeºti, ceea ce te þine în ritm cu actualitatea, dar curiozitatea
personalã ºi profesionalã te obligã sã citeºti. Apoi, reducerea cu
30% a preþului la manuale este foarte bunã. Te costã sub 1 milion de
lei manualele pe un an de zile. Cu taxa de 9 milioane înseamnã 10
milioane. Nu este mult. Este acceptabil. Îþi poþi permite într-un an de
zile pentru cariera viitoare. Eu vã spun, acum, cu pregãtire medie,
am un câºtig de 6 milioane. Dacã aº avea pregãtire superioarã, salariul
ar fi de 11,500 milioane, deci dublu. Dar peste doi ani când termin, nu
se ºtie.
Rep.tvRM: Ce v-a determinat sã vã îndreptaþi spre facultatea
asta, de ce?
Cãlin Nicoarã, Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Oradea: Fiind o facultate serioasã, îmi foloseºte ºi în muncã foarte
mult, pentru cã lucrez în meserie.
Rep.tvRM: Aveþi o activitate care se intersecteazã cu profilul
facultãþii, cu studiul?
Cãlin Nicoarã: Da, foarte mult.
Rep.tvRM: Cum procedaþi dvs. când studiaþi? Care e formula
personalã a dvs.?
Cãlin Nicoarã: În primul rând, mã ajutã foarte mult tvRM,
televiziunea universitãþii. Acolo se prezintã zilnic consultaþii, pe
care le combin cu manualul respectiv. Mã ajutã foarte mult. E singura
universitate din þarã care are post de televiziune în ajutorul nostru.
Ar fi bine ca ºi celelalte universitãþi sã ia exemplul acesta.
Rep.tvRM: Aþi trecut prin examene? Care a fost tehnica dvs.
pentru a învãþa pentru examene?
Cãlin Nicoarã: Înainte citesc materia respectivã, am afiºate
respectivele teste-grilã ºi creionez. Am vãzut ce ºtiu, ce nu ºtiu ºi
iau mãsurile corespunzãtoare.
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deoarece mi se pare o formã de învãþãmânt modernã, eficientã.
Necesitã un profund ºi sistematic studiu individual. Beneficiem
de anumite facilitãþi: reduceri de preþ la cãrþi cu 30%, beneficiem de
bibliotecã virtualã, examenele se susþin pe calculator, taxele sunt
mici. ªi fratele meu a optat tot pentru aceastã facultate la forma de
învãþãmânt la distanþã.
Rep.tvRM: Am înþeles cã aveþi patru copii acasã, cum reuºiþi sã
mai ºi învãþaþi?
Lucian Bãdean, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Arad:
Încerc sã ating douã scopuri deodatã: sã învãþ ºi sã lucrez. ªi este
a treia facultate pe care o fac. ªi, în acelaºi timp, sã fiu un model
pentru ei, pentru cã ei vãd ce fac eu. Deºi nu ºtiu dacã prea multã
teorie ajutã mai mult decât exemplul personal.
Rep.tvRM: Foarte corect. Efortul mi se pare impresionant.
Lucian Bãdean: Colaborez cu unul dintre copii pe calculator,
trebuie sã recunosc cã este mult mai tânãr decât mine, dar ºtie mai
mult în ce priveºte calculatorul, dar e vremea lor.
Rep.tvRM: ªi cum reuºiþi sã vã descurcaþi ºi cu serviciul ºi cu
facultatea? Când mai învãþaþi? Întrebarea e chiar sincerã.
Lucian Bãdean: Cred cã þine de fiecare persoanã; eu m-am
obiºnuit, de mulþi ani, sã învãþ cel mai mult noaptea, pentru cã este
mult mai liniºte. Locuim la bloc, ziua este mai greu de învãþat, este
gãlãgie de pe stradã. Prefer ziua, când vin de la serviciu sã mã
odihnesc ºi seara dupã ora 10 sã pot sã învãþ.
Rep.tvRM: Sunteþi la a treia facultate, am reþinut. Ce v-a
determinat?
Lucian Bãdean: Contextul social. Prima a fost cariera militarã, pe
urmã absolvent al unui Institut româno-american, Facultatea de
teologie, deºi nu practic în mod direct lucrarea pastoralã; lucrez în
asistenþa socialã, dupã care am urmat studii post-universitare în acest
domeniu, dar aveam nevoie de studii universitare în acest domeniu.
ªi am fost destul de fascinat de aceºti doi termeni  socio ºi psiho ,
pentru cã lucrez cu copiii, cu adulþi, cu persoane cu probleme.
Rep.tvRM: Lucraþi cu cel mai interesant material, cu omul.
Lucian Bãdean: Da, am lucrat de la vârsta de 22 de ani cu
omul, ca militar, ºi în învãþãmânt.
Rep.tvRM: ªi atunci aþi ales aceastã formã de învãþãmânt la
distanþã pentru cã muleazã...
Lucian Bãdean: Nu-mi pot permite sã fac un învãþãmânt la zi în
momentul de faþã ºi aº vrea chiar sã subliniez aici, pentru cã am
discutat cu colegi, cu prieteni despre forma de învãþãmânt la
distanþã ºi chiar mã gândeam la un exemplu pe care Scriptura
ni-l prezintã. Probabil cã ºtiþi, cã, dupã o noapte de trudã, ucenicii
Mântuitorului s-au întors cu plasele goale de la pescuit. ªi El le-a
spus: aruncaþi-le acolo! Aº vrea sã folosesc aceastã ilustraþie pentru
cei care cred cã învãþãmântul la distanþã este pentru leneºi. Nu
este pentru leneºi, este pentru cei care, dupã o noapte de trudã,
vor sã obþinã ceva. Deci, este pentru cei puternici, care pot sã
depãºeascã ºi celelalte dificultãþi pe care viaþa le pune în evidenþã.
Rep.tvRM: Impresionant. Mã gândesc la asimilarea informaþiei
fiind una dintre cele mai dificile?
Lucian Bãdean: Pentru mine este, cã la vârsta pe care o am, în
deplin discernãmânt, sã aleg ceea ce-mi place, ceea ce-mi este
necesar, nu numai pentru mine, ºi pentru societate, ºi pentru familie,
ºi pentru instituþia în care lucrez, ceea ce învãþ sã ne foloseascã
tuturor.

Irina Pavel

Rep.tvRM: Am înþeles cã, pentru a face faþã acestui efort,
depuneþi într-adevãr muncã, ºi în condiþii de neinvidiat, sã stai
noaptea sã citeºti, sã asimilezi. Dar vine momentul examenului ºi
în Spiru Haret s-a introdus în premierã în România aceastã formulã
de examinare pe calculator. Aþi trecut prin aceastã fazã, care este
pãrerea dvs.?
Lucian Bãdean: Din punct de vedere tehnic, pentru mine nu
este o problemã, mi se pare destul de uºor. Pânã sã ajung sã pot sã
rãspund la un numãr aparent mic de întrebãri, trebuie sã parcurgi
un numãr destul de mare de întrebãri ºi de material ca sã poþi sã fii
liniºtit. Sã poþi sã nu tastezi greºit din cauza emoþiilor. Deci,
examenul presupune muncã, dar eu cred cã este pentru cei care
vor ceva mai mult decât ceilalþi, mai mult decât o diplomã.
Rep.tvRM: În acest proces de învãþãmânt la distanþã o zonã
importantã se acoperã de cãtre Internet. Vã folosiþi de acest spaþiu?
Lucian Bãdean: Sunt situaþii în care poate chiar în sintezele
care ne sunt prezentate de cãtre universitate ºi normal cã o sintezã
este o sintezã, nu este un material în toatã complexitatea lui;
întâlnesc termeni pe care nu-i cunosc ºi nefiind student la zi, sã mã
lovesc de un anumit limbaj sunt nevoit sã apelez la Internet, la
dicþionarul de pe Internet, la fel ºi fel de lucrãri care apar ca ºi
bibliografie ºi le descifrãm sensul, le însuºim.
Rep.tvRM: Dacã ar fi sã discutaþi cu cineva care nu are idee de
ceea ce înseamnã ID, cum l-aþi lãmuri, foarte pe scurt?
Lucian Bãdean: În primul rând, n-aº încerca sã lãmuresc pe
cineva care nu vrea sã-l facã. Dacã este un om care vrea sã facã
ceva, i-aº putea spune sã vinã sã petrecem o searã împreunã sau
ºase ore împreunã ca sã vadã care sunt avantajele, care este partea
extraordinarã. Pentru cã, din punctul meu de vedere, este
extraordinar sã înveþi când vrei ºi când poþi, când eºti ºi sãnãtos.
Sunt ºi situaþii când nu poþi. Numai aºa se fixeazã, materia.
Rep.tvRM: Unii se descurcã greu cu un copil. Dvs. aveþi patru
în grijã ºi mai ºi faceþi a treia facultate. Jos pãlãria!
Lucian Bãdean: Mulþumesc!
Rep.tvRM: Domnule director, Aradul este un loc foarte
important pentru intelectualitatea româneascã. Interesul pentru
învãþãturã, pentru ridicarea nivelului de cunoºtinþe este de
asemenea deosebit. Conduceþi Centrul ID al Universitãþii Spiru
Haret. Ce se poate spune, ce oferã acest Centru ID celor care ar
dori sã se înscrie la aceastã formã de învãþãmânt?
Prof.univ. dr. Ioan Biriº  directorul Centrului ID Arad: Aº
începe prin a spune celor care ne privesc ºi ne ascultã cã nu cu
foarte mulþi ani în urmã noi, dascãlii, auzisem, ºtiam, aveam unele
informaþii despre învãþãmântul la distanþã, aºa cum era el practicat
în S.U.A., Australia, deci în þãri cu anumitã tradiþie în aceastã
direcþie, dar iatã cã, de câþiva ani buni, totuºi acest lucru devine o
realitate ºi în România ºi, mai concret, în ultimii ani, la Universitatea
Spiru Haret. Aºa funcþioneazã ºi Centrul ID de la Arad, de numai
doi ani, dar e vorba de un centru ca ºi altele din vestul þãrii, destul
de dinamic, cu evoluþie interesantã. Aº spune urmãtorul lucru:
deja în al doilea an, avem studenþi nu numai din Arad, din judeþe
învecinate, ci unii studenþi ai noºtri sunt cetãþeni-studenþi care
lucreazã la Budapesta ºi locuiesc acolo, la Viena ºi locuiesc acolo
ºi pot sã beneficieze ºi de statutul acesta de student.
Rep.tvRM: Deci, aceste persoane trãiesc ºi locuiesc acolo ºi
vin la Arad pentru a-ºi da examenele aici?
Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Sigur. Facultãþile sunt în Bucureºti,
distanþa e mare, dar nu mai conteazã în asemenea cazuri, deci vin
aici la examene. Fac o precizare: cu adevãrat învãþãmânt la distanþã
se face în aceastã universitate, ºi în aceste centre, care funcþioneazã
ca ºi în Occident. Din pãcate, formula aceea cu forme fãrã fond mai
funcþioneazã în România. Sunt universitãþi care au învãþãmânt la
distanþã, dar, de fapt, realizeazã un învãþãmânt fãrã frecvenþã
denaturat. Pentru cã adunã studenþii la sfârºit de sãptãmânã, le
predã în câteva ore, îi silesc sã scrie ºi sã dea examen dupã notiþele
care sunt luate în grabã. Pe când învãþãmântul la distanþã nu
înseamnã aºa ceva. Aºa cum se practicã la Universitatea Spiru
Haret, aceasta pune la dispoziþie fiecãrui student urmãtoarele surse
importante, care sunt la fel ca ºi cele din Occident: existã o sintezã
tipãritã la dispoziþia studentului, apoi cursuri tipãrite la fiecare
disciplinã, tipãrite prin forþe proprii ºi asta înseamnã o reducere
semnificativã de preþuri pentru studenþi. Apoi, existã biblioteca
virtualã, unde fiecare student cu parola care o are intrã în spaþiul
virtual al universitãþii, al bibliotecii, unde poate sã citeascã diferite
cãrþi, bibliografii, studii, cursuri. Existã apoi televiziunea, cu
programe speciale pentru aºa ceva, cu diferite cursuri, prelegeri,
consultaþii. Apoi, existã o revistã, Opinia naþionalã, care de
asemenea, publicã diferite consultaþii. Deci, existã multiple surse
din care studentul se poate informa ºi vine numai la examene.
Rep.tvRM: Aþi atins un punct ºi aº vrea sã ne întoarcem la el:
aþi vorbit de costuri. ªi mi-am amintit cã în momentul în care
pregãteam aceastã filmare, o parte dintre studenþii pe care i-am
întâlnit pe hol fãceau niºte comparaþii, apropo de costurile
cursurilor universitare. Dvs. mai aveþi ºi alþi colegi care lucreazã în
alte sisteme de învãþãmânt superior. Ce pot sã afle doritorii, cei
care vor sã se înscrie la Universitatea Spiru Haret pe acest plan,
vizavi de costurile cursurilor universitare, comparativ cu altele?
Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Foarte simplu. În timp la Universitatea
Spiru Haret un curs în medie este între o sutã  o sutã ºi ceva de
mii pânã la douã sute de mii, asemenea cursuri la alte universitãþi
un curs ajunge la patru-cinci sute de mii, uneori ºi mai mult.
Rep.tvRM: ªi dacã adãugãm ºi costurile ºcolarizãrii?
Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Ei bine, aceasta este chiar o chestiune
absolut favorabilã Universitãþii Spiru Haret pentru cã, având forþa
pe care o are, este cea mai mare din þarã, nu numai ca numãr de
studenþi, numai în acest an sunt vreo 65.000 de studenþi numai la
învãþãmânt la distanþã în toatã þara, apoi cu studenþii de la zi ºi de
la celelalte forme aceastã cifrã se ridicã la peste 100.000, ci prin
dotarea materialã de excepþie, prin calitatea corpului profesoral ºi
prin toate celelalte facilitãþi amintite deja.
Rep.tvRM: ªi suntem abia la începutul verii.
Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Exact. O asemenea forþã, dupã câte
cunosc, altã universitate în România nu are, dar tocmai pe baza
acestei forþe sigur se ajunge ca ºi costurile sã fie mai mici. Taxele
sunt de ani de zile la alte universitãþi de 300 de dolari pe an. Este
un factor care, de asemenea, stimuleazã interesul faþã de
Universitatea Spiru Haret.
Rep.tvRM: Punându-ne iarãºi în situaþia persoanei care vine
sã se intereseze despre posibilitãþile pe care le oferã Centrul ID
Arad, suntem aici în mijlocul unei sãli plinã de calculatoare. Sã
detaliem puþin acest subiect. Pentru ce folosesc, cine are acces?
În ce condiþii?

Narcisa Lontoº

(Continuare în pag. 7)
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Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Acesta este un element de noutate,
din acest an universitar, în fiecare Centru ID examenele se dau
online, pe calculator ºi trebuie sã spun cã la început au fost anumite
temeri, pentru cã studenþii poate nu sunt aºa de familiarizaþi, aveau
o anumitã ezitare, emoþii în faþa calculatorului, pentru cã cine nu
cunoaºte trebuie sã ºtie când se deschide calculatorul, cu ce
parolã; studentul este identificat, apare grila, subiectele se pot
alege pe calculator, studentul rezolvã contra timp ºi când a încheiat
i s-a ºi dat rezultatul  nota. Spre deosebire de anul trecut, când
încã funcþionam în vechiul sistem, se adunau lucrãrile scrise, la
atâþia studenþi; era un numãr extrem de mare de lucrãri, duse la
Bucureºti, corectate, dura foarte mult timp. Acum, de un an de zile,
ºi aceasta este într-adevãr o noutate, un asemenea sistem examenele
sunt online: studentul a intrat, a terminat, ºtie ce notã are ºi a
plecat sã se pregãteascã pentru urmãtorul examen..
Rep.tvRM: Ce puteþi sã spuneþi despre relaþia pe care studenþii
o au cu reprezentanþii instituþiei? Mã refer la partea de secretariat.
Cum vedeþi? La ce sã se aºtepte o persoanã care a venit la
secretariat?

Prof.univ.dr. Ioan Biriº: În sistemul nostru, asemenea relaþii
sunt prietenoase. Adicã serviciul secretariat cunoaºte toate datele
administrative în legãturã cu înscrierea, cu actele, li se explicã, vin,
mulþi dau telefon; sunt mulþi care lucreazã, n-au timp sã vinã.
Serviciile sunt aici pânã seara ºi ce trebuie sã ºtie cei care ne
privesc ºi sunt interesaþi de un ID Arad, toate activitãþile se
desfãºoarã sâmbãta ºi duminica, de consultaþii, de informaþii care
se pot primi ºi peste sãptãmânã, dar e în funcþie de cei ce doresc.
Sunt mulþumiþi cei care ne cautã, ne gãsesc. Se poate vedea ºi din
discuþiile purtate. Pentru cã nu le afecteazã deloc serviciul.
La alte universitãþi care nu lucreazã dupã un asemenea program,
sigur cã cei ce doresc relaþii trebuie sã-ºi ia ºi zile libere. Nu este
cazul la noi.
Rep.tvRM: Deci, sã recapitulãm: taxele sunt cele mai reduse,
accesul la manuale se face la niºte preþuri foarte mici ºi, pe bazã de
comandã, primesc ceea ce solicitã; Internetul este la dispoziþia lor,
precum ºi sãlile necesare sunt la dispoziþia lor ºi pentru examene
ºi pentru documentare. Personalul le stã la dispoziþie ºi colaboreazã
cu ei sub toate aspectele, inclusiv la distanþa aceasta mai scurtã
prin telefon. Deci, în acest sistem modern, lucrurile sunt eficient
puse la punct?

Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Aº putea sã spun cã sistemul este
ultramodern, iar relaþiile acestea funcþioneazã fãrã nici o problemã.
ªi de aceea suntem ºi cãutaþi. Este o relaþie directã. Cei care nu
dispun de calculatoare la serviciu sau acasã pot veni seara la
Centrul ID, sâmbãta, duminica, pentru a lucra, a primi informaþiile
de care au nevoie. Toate aceste probleme sunt rezolvate, la un
nivel cum funcþioneazã ºi în Occident.
Rep.tvRM: Deci, dacã cineva vrea sã-ºi perfecþioneze pregãtirea,
are aici, la ID Arad, toate condiþiile, toatã înþelegerea ºi tot ajutorul.
Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Fãrã discuþie, beneficiazã de cele mai
mari facilitãþi. Unii sunt la prima facultate, mulþi sunt la a doua
facultate, lucreazã ºi vor sã se specializeze ºi în alt domeniu ºi cu
asemenea facilitãþi le vine destul de uºor. Adicã, sã nu fii legat de
anumite ore, zile, când trebuie sã fii la serviciu. Sã ai toatã baza
didacticã, materialã, acasã, cine nu ar veni la sediu aici. Poate sã
vinã pe gratis. Dupã ce ºi-a achitat taxele, are parolã ºi poate
accesa tot ce are în date Universitatea Spiru Haret.
Rep.tvRM: Deci, studentul are totul la dispoziþie, rãmâne numai
sã vrea. Vã mulþumesc foarte mult!
Prof.univ.dr. Ioan Biriº: Îi aºteptãm! Cu mult drag!

Pagini realizate cu
ajutorul colegilor din
Televiziunea
România de Mâine

Prezentãrile cuprinse în aceste pagini 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:

Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
11 septembrie 2006
6:00 Film documentar: Jacques Brel (I) (r)
6:30 Sãptãmâna externã (r)
7:00 Top sport. Realizator Cristina Matei (r)
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Telematinal de vacanþã (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:00 Super gol  emisiune sportivã pentru copii.
Realizator Mugur Popovici
11:00 Selecþiuni din festivaluri ale copiilor.
Emisiune de Dumitru Cucu
11:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
12:00 Film artistic românesc: Colierul de turcoaze (r)
13:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
13:30 Marile expoziþii ale lumii: Toison dor
14:00 Teleshopping
14:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
14:30 Vacanþa de varã. Emisiune de Alina Motoc
15:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
15:30 S.O.S Inima. Emisiune de prof. univ. dr. Ioan Pop de Popa
16:30 Teleshopping
17:00 Caravana Universitaþii Spiru Haret.
Emisiune de Mugur Popovici
17:30 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globe Spin
(episodul 13)
18:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea
de învãþãturã. Emisiune realizatã de Departamentul
Învãþãmânt TVRM
18:30 Film documentar: Lumea tehnologiei
19:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de prof. univ. dr. Florin Tudose
19:55 În dialog cu autoritatea Emisiune de George Nicolau
20:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
21:00 Economia pentru cine? Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Religia începutului de mileniu. Emisiune de Carmen Fulger
22:30 Film serial: Arsene Lupin (ep. 20)  Locuinþa misterioasã
23:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
00:20 În dialog cu autoritatea Emisiune de George Nicolau (r)
01:00 Mereu în top (r)
01:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (r)
02:00 Amintiri de la filmare (r)
02:30 Vacanþa de varã (r)
03:00 Kung fu Show (r)
03:30 Telematinal de vacanþã (r)

MARÞI
12 septembrie 2006
6:00 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globe Spin
(episodul 13) (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache (r)
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Telematinal de vacanþã (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:00 Videoteca copiilor la TVRM. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dan Grigore
11:00 Galele tinerelor talente. Emisiune de Dumitru Cucu
11:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
12:00 Minuni ale lumii  Kaleidoscope  film documentar
12:30 Emisiune sportivã. Realizator Mugur Popovici
12:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
13:00 Litoral 2006. Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Teleshopping
14:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
14:30 Zile de vacanþã. Emisiune de Bianca Vãcariu
15:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
15:30 România, dragostea mea. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
16:30 Teleshopping
17:00 Cinci ºi un sfert. Emisiune de Sorin Petre
17:30 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globe Spin
(ep. 14)
18:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea
de învãþãturã. Emisiune realizatã de Departamentul
Învãþãmânt TVRM
18:30 Info juridic: Întrebãri ºi rãspunsuri pe teme juridice.
Realizator George Nicolau
19:30 Istoria cu învãþãturã. Invitaþi: Sorin Cristescu, Gheorghe
Oniºoru, Ioan Scurtu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:30 Poate doriþi sã revedeþi: Litoral 2006
20:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
21:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00 Red Collection  film documentar. Realizator Daniel Paraschiv
22:30 Film serial: Arsene Lupin  Cele opt bãtãi de orologiu (ep. 21)
23:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache

00:20 Info juridic (r)
01:00 România, dragostea mea (r)
02:00 Zile de vacanþã (r)
02:50 Religia începutului de mileniu (r)
03:10 Poate doriþi sã revedeþi: Litoral 2006 (r)
03:30 Telematinal de vacanþã (r)

MIERCURI
13 septembrie 2006
6:00 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globe Spin
(ep. 13) (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Emisiune de Robert Tache (r)
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Telematinal de vacanþã (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
11:00 Culise estivale. Emisiune de Silvia Dumitrescu (r)
11:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
12:00 Minuni ale lumii - Kaleidoscope  film documentar
12:30 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
12:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
13:00 Litoral 2006. Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Teleshopping
14:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
14:30 Eva  Talk show cu ºi despre femei. Emisiune de Adelina
Grancea ºi Alexandru Ganci
15:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
15:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
16:00 Film documentar: Enciclopedia animalelor (ep. VII)
16:30 Teleshopping
17:00 Întâlnire cu folclorul: Ionela Ristea, Angela Sãftoiu, Elisabeta
Turcu, Ana Ilca Mureºan. Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globespin (ep. 15)
18:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea
de învãþãturã. Emisiune realizatã de Departamentul
Învãþãmânt TVRM
18:30 Povestiri despre ºtiinþã. Emisiune de Cristian Român
19:30 Film documentar
20:00 Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
20:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
21:00 Frontal. Emisiune de Ion Marin  director Ultima orã
22:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Realizator Ioan Filip
22:30 Film serial: Arsene Lupin  Doamna cu pãlãrie cu pene
(ep.22)
23:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
00:20 Petrecerea româneascã (r)
01:30 Deschide cartea! (r)
02:00 Eva  Talk show cu ºi despre femei (r)
02:50 Film documentar (r)
03:30 Telematinal de vacanþã (r)

JOI
14 septembrie 2006
6:00 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globespin
(ep. 15) (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache (r)
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:00 Videoteca copiilor la TVRM. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dan Grigore
11:00 Galele tinerelor talente. Emisiune de Dumitru Cucu
11:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
12:00 Minuni ale lumii - Kaleidoscope  film documentar
12:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
12:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
13:00 Litoral 2006. Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Teleshopping
14:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
14:30 Stele de mâine  Vedete ale Universitaþii Spiru Haret.
Emisiune de Adelina Grancea
15:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
15:30 Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi adaptare Diana Popescu
16:00 Film documentar: Spaþiul  Ultima frontierã
16:30 Teleshopping
17:00 Viaþa fãrã fard. Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:30 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globespin (ep.16)
18:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea
de învãþãturã. Emisiune realizatã de Departamentul
Învãþãmânt TVRM
18:30 Cercetarea româneascã. Emisiune de Alexandru Mironov
19:30 Unde sunt investitorii. Emisiune de Simona ªerban
20:00 Ruleta visului  emisiune de divertisment cu invitaþi surprizã.
Realizator Cãtãlin Criºan
22:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006

22:30 Film serial: Arsene Lupin  Dansatoarea din Rottenburg
(ep.23)
23:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
00:20 În dialog cu autoritatea (r)
01:00 Patrimoniul naþional (r)
02:00 Stele de mâine (r)
02:50 Film documentar: Spaþiul  Ultima frontierã (r)
03:30 Telematinal de vacanþã (r)

VINERI
15 septembrie 2006
6:00 Film documentar: Cãlãtorie în jurul lumii  Globespin
(ep.16) (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Telematinal fãrã egal (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:00 Super gol  emisiune sportivã pentru copii.
Realizator Mugur Popovici
10:50 Univers sonor estival: Malta  sunet ºi luminã; reportaj
de la Turneul Orchestrei Inginerilor. Emisiune de Mihai Darie
11:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
12:00 Film artistic: Cântecul munþilor (The Xiao Yao Valley
în song mountains) (China) (r)
13:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
13:30 Marile expoziþii ale lumii: Viaþa misterioasã a capodoperelor
 film documentar
14:00 Teleshopping
14:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
14:30 Destinaþii de vacanþã. Emisiune de Bianca Vãcariu
15:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
15:30 Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi adaptare Diana Popescu
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
16:30 Teleshopping
17:00 Mereu în top: Invitat Ioan Sântion  procuror, director Direcþia
Generalã Anticorupþie  MAI. Emisiune de Violeta Screciu
17:30 Film documentar
18:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea
de învãþãturã. Emisiune realizatã de Departamentul
Învãþãmânt TVRM
18:30 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
19:00 Cartea de cãpãtâi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
19:55 În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
21:00 Petrecerea la români. Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache
00:20 Casã dulce româneascã (r)
01:00 Cinepanorama (r)
01:30 Viaþa fãrã fard (r)
02:00 Destinaþii de vacanþã (r)
02:50 Cartea de cãpãtâi (r)
03:30 Telematinal de vacanþã (r)

SÂMBÃTÃ
16 septembrie 2006
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Realizator Robert Tache (r)
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Ocolul pãmântului în treizeci de minute (r)
8:00 Anotimpul copilãriei. Realizator Dumitru Lupu (r)
9:00 Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos. Emisiune de dr. Dorin
Sarafoleanu
10:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:10 Serial de vacanþã: Cavalerii cerului (ep. 8,9) seria a II-a
11:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea
de învãþãturã. Emisiune realizatã de Departamentul
Învãþãmânt TVRM

Opinia

naþionalã

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

11:30 Cultura minoritãþilor. Emisiune de Nicolae Mareº
12:00 Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Bucureºti, Bucureºti. Emisiune specialã din protocolul de
parteneriat cu Primãria Sectorului 2. Realizator George Nicolau
13 50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
14:00 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
15:00 Telemagia  magazin de divertisment (muzicã, reportaje,
interviuri). Realizator Puiu Stoicescu
17:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
17:30 Studenþii Universitãþii Spiru Haret în recital.
Emisiune de Cezar Lungu
18:00 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
19:00 Arta de a trãi. Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Întâlnire cu folclorul  Ana Maria Arnãutu, Raluca Sandu,
Alin Suceveanu. Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Amintiri de la filmare cu Ileana Stana Ionescu (III).
Emisiune de Ion Bucheru
21:00 Film artistic românesc: Toamna bobocilor. Regia: Mircea
Mureºan, Mircea Moldovan. În rolurile principale: Draga
Olteanu Matei, Marin Moraru, Emil Hossu. Dupã terminarea
facultãþii, trei absolvenþi, Mirela  profesoara de limba francezã,
Ovidiu  doctor ºi Geo  inginer agronom, pornesc fãrã sã
se cunoascã spre Viiºoara, un sat de lângã Cluj, unde au
fost repartizaþi. Cei trei sunt surprinºi de atmosfera ciudatã
din sat unde primarul le înmâneazã imediat negaþiile, fãrã
a fi solicitate.
22:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
22:30 Red Collection. Realizator Daniel Paraschiv
23:00 Kung Fu. Emisiune de Alexandru Ganci
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Ruleta visului (r)
02:30 Caravana cântecului popular (r)
03:30 Arta documentarului (r)
04:30 Film artistic românesc (r)

DUMINICÃ
17 septembrie 2006
6:00 Preluare Deutsche Welle
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Sportul în lume (r)
7:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
7:30 Film documentar: Enciclopedia animalelor (ep. VI) (r)
8:00 Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
8:50 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
9:00 Anotimpul copilãriei. Realizator Dumitru Lupu
10:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
10:10 Serial de vacanþã: Seniorii de Bois Dore (ep. IV)
11:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea de
învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia Învãþãmânt TVRM
11:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
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 Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu
17:30 Scena ca istorie. Realizator Ion Bucheru
18:30 Pânza Penelopei  emisiune de divertisment.
Realizator Carmen Fulger
19:00 Filmele sãptãmânii la tvRM. Realizator Daniel Paraschiv
19:30 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea de
învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia Învãþãmânt TVRM
20:00 Bucuroºi de oaspeþi: Ionela Prodan, Gheorghe Turda,
Ilie Roºu. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Who Cares (Cei cãrora le pasã)
22:20 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006
22:30 Muzica anilor 80 - 90. Realizator Daniel Paraschiv
23:00 Admiterea la Universitatea Spiru Haret 2006  Cartea de
învãþãturã. Emisiune realizatã de Direcþia Învãþãmânt TVRM
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Ghici cine vine la Silvia? (r)
01:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului (r)
03:00 Arta de a trãi (r)
04:00 Sã stãm de vorbã (r)
04:30 Generaþii de succes (r)
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Studii de masterat la Universitatea Spiru Haret
Valorificând experienþa pozitivã dobânditã în
conceperea ºi desfãºurarea studiilor de masterat,
Universitatea Spiru Haret organizeazã, în anul de
învãþãmânt 2006-2007, cu aprobarea MEC, 61 de
programe de masterat, cu o tematicã actualã, variatã ºi
atractivã.
Potrivit prevederilor Legii nr. 88/2004 ºi ale H.G.
nr. 404/2006 privind organizarea ºi desfãºurarea studiilor
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universitare de masterat, studiile universitare de masterat
asigurã fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenþã
sau într-un domeniu apropiat, fie obþinerea de competenþe
complementare în alte domenii, precum ºi dezvoltarea
capacitãþilor de cercetare ºtiinþificã. Aceste studii
constituie o etapã pregãtitoare obligatorie pentru studiile
doctorale.

Durata studiilor: 3 semestre.

Taxa: 600 lei noi pe semestru (achitatã semestrial)
Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi 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

ADMITEREA la studiile de masterat are loc în luna
septembrie ºi respectã prevederile HG 404/2006 privind
organizarea ºi desfãºurarea studiilor universitare de masterat,
precum ºi prevederile Regulamentului Universitãþii Spiru Haret
privind organizarea ºi desfãºurarea studiilor de masterat.
ÎNSCRIERILE se desfãºoarã la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13,
la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova,
Câmpulung-Muscel, precum ºi la sediile Centrelor pentru
învãþãmânt la distanþã care funcþioneazã în toate municipiile
reºedinþã de judeþ.
Taxa de înscriere la admitere: 60 lei noi

ACTELE NECESARE. 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). Actele se prezintã într-un dosar plic.

PROGRAME PENTRU STUDII DE MASTERAT

Informaþii suplimentare la:
Secretariatul general
al Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13;
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

Departamentul
pentru masterat online
Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13
Telefoane: 314.39.00, 314.00.75/196
e_mail: master_online@spiruharet.ro

Masteratul la Spiru Haret 

argument forte pe cartea de vizitã a specialistului
CENTRUL DE LIMBI STRÃINE
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.
 În colaborare cu Institutul Francez din Bucureºti, cursuri de francezã, la nivel
avansat.
 În colaborare cu British Council din Bucureºti, cursuri de englezã, la nivel mediu
ºi avansat.
 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 PA R TA 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
În vederea 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.
În concordanþã cu misiunea ºi obiectivele sale, Departamentul organizeazã
concomitent trei programe: 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.

