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LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET -

instituþie de învãþãmânt superior acreditatã,
liberã, deschisã, autonomã atât din punct de vedere

academic, cât ºi economico-financiar,
persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã,

parte a sistemului naþional de învãþãmânt

Structura studiilor universitare
în þãrile Uniunii Europene ºi în S.U.A.

P R E C I Z A R E
privind structura domeniului de

studii universitare de licenþã Drept,
specializarea  Drept

 Alãturându-se celor 525 de instituþii de învãþãmânt superior de pe toate continentele, care au semnat Magna
Charta Universitatum � chematã sã susþinã, în prezent ºi în viitor, vocaþia plurivalentã a universitãþii �
Universitatea Spiru Haret s-a angajat sã respecte ºi sã promoveze valorile ºi drepturile universitare fundamentale,
sã rãspundã eficient provocãrilor generate de globalizare, de trecerea la societatea cunoaºterii.

Universitatea Spiru Haret,
singura instituþie de învãþãmânt superior particular din România - semnatarã a Magna Charta Universitatum de la Bologna

�  30 de facultãþi cu 50 de
specializãri ºi  59 de programe de
masterat
� 52 de Centre pentru Învãþã-

mântul la Distanþã în þarã ºi la New
York, Toronto, Madrid, Paris, Roma,
Viena, Chiºinãu ºi Tel Aviv
� 180.000 studenþi, înscriºi la

cursurile de zi, la distanþã ºi cu
frecvenþã redusã
� 50.000 absolvenþi în ultimii 10

ani
� 3 institute de cercetare
� Centrul de Limbi Strãine
� Departament pentru Pregãtirea

Personalului Didactic
� Televiziunea ºi Radio România

de Mâine, posturi naþionale de
culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt
� Editurã, revistã ºi complex

tipografic
� 4.500 calculatoare, din care

3000 de ultimã generaþie, în
laboratoare ºi în Centrele pentru
Învãþãmânt la Distanþã
� 35 de imobile proprii, cu o

suprafaþã de peste 110.000 mp

La invitaþia rectorului
Universitãþii  din Bologna,

profesor Pier Ugo Calzolari,
Universitatea Spiru Haret,

prin rectorul sãu,
prof.univ.dr.  Aurelian Gh. Bondrea,

a semnat,
la 16 septembrie 2005,

MAGNA CHARTA
UNIVERSITATUM

Rectorul Universitãþii
Spiru Haret,

prof.univ.dr.  Aurelian Gh. Bondrea,
împreunã cu rectorul

Universitãþii din Bologna,
Pier Ugo Calzolari

ºi  preºedintele Colegiului
Observatorului

MAGNA CHARTA
UNIVERSITATUM,

Fabio Roversi Monaco

� Cine poate candida � Când se
fac înscrieri � Actele necesare
� Taxa de înscriere ºi scutiri la
taxa de înscriere � Taxele de
ºcolarizare  � Desfãºurarea ºi
rezultatul admiterii � Facilitãþi
pentru studenþi � Studii univer-
sitare de masterat
Despre toate acestea, în paginile 2,3,4 ºi 8
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Universitatea Spiru Haret este singura instituþie de
învãþãmânt superior particular din România care a semnat
Magna Charta Universitatum de la Bologna, fiind ºi membrã
a Asociaþiei Universitãþilor Europene. În aceastã calitate, s-a
obligat sã respecte principiile, normele ºi prevederile cuprinse
în Chartã, acþionând pentru punerea în practicã a Procesului
Bologna, ceea ce înseamnã, în principal, structurarea studiilor
universitare pe trei cicluri: licenþã, masterat, doctorat (LMD),
cu durata studiilor de 3, 2, respectiv 3 ani. Este structura
învãþãmântului superior pentru începutul secolului XXI,
învãþãmântul specific societãþii cunoaºterii.

Aliniindu-se exigenþelor legislaþiei europene ºi
internaþionale în domeniul învãþãmântului superior,
cunoscând  modelul marilor Facultãþi de Drept din cele mai
prestigioase universitãþi europene ºi americane (Sorbona,
Bologna, Oxford, Harvard  ºi  George  Washington),  Senatul
Universitãþii Spiru Haret, în temeiul autonomiei academice
depline de care se bucurã, potrivit Legii 480/2006, a luat
hotãrârea, definitivã ºi irevocabilã, ca specializãrii Drept
sã-i corespundã 180 de credite de studiu transferabile,
respectiv, o duratã a studiilor de 3 ani.

În acest fel, absolvenþii primesc o diplomã de licenþã
care conferã aceleaºi drepturi ca ºi cea obþinutã de cei care
acumuleazã 240 de credite (4 ani de studii), câºtigând un an
pentru ciclul al doilea � studii universitare de masterat ºi
economisind, astfel, timp preþios ºi bani.

Pentru informaþii suplimentare:
 Universitatea Paris  Panthéon  Sorbonne  - Facultatea

de Drept
� durata studiilor universitare de licenþã: 3 ani
� numãr de credite de studiu transferabile: 180
   Link: www.univ.paris 1.fr./lmd/fiches/81 licence.pdf.
 Universitatea din Bologna - Facultatea de Drept
� durata studiilor universitare de licenþã: 3 ani
� numãr de credite de studiu transferabile: 180
Link:www.giuri.unibo.it/Giurisprudenza/Didacttica/

Lauree/MaterieSG.htm
 Universitatea Oxford - Facultatea de Drept
� durata studiilor universitare de licenþã: 3 ani
� numãr de credite de studiu transferabile: 180
 Link: www.Law.ox.ac.uk //denning.Law.ox.ac.uk/un-

dergraduate/index.shtml
Universitatea Harvard -  Facultatea de Drept
� durata studiilor universitare de licenþã:  3 ani
� numãr de credite de studiu transferabile: 180
L i n k : w w w. l a w. h a r v a r d . e d u / a d m i s s i o n s / j d /

firstyear_program.php
 Universitatea George Washington -  Facultatea de

Drept
� durata studiilor universitare de licenþã:  3 ani
� numãr de credite de studiu transferabile: 180
Link: www.law.gwu.edu/Admissions/JD+Admissions/

fullpart.htm

� Înscrierea ºi admiterea se
desfãºoarã la sediile centrale ale
Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13,
Sectorul 3 ºi str. Nicolae Iorga
nr. 34-36, Sectorul 1, la sediile
facultãþilor din Bucureºti, Constanþa,
Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea,
Câmpulung-Muscel, Blaj ºi la
Centrele pentru Învãþãmânt la
Distanþã ale Universitãþii Spiru Haret
din þarã ºi din strãinãtate.

� Pentru toate formele de învãþãmânt de zi, la distanþã ºi cu frecvenþã redusã ale ciclului universitar de licenþã,
admiterea se organizeazã astfel:

� în perioada mai-septembrie a.c., pentru candidaþii posesori de diplomã de bacalaureat din promoþiile anterioare
anului 2007;

� în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaþii absolvenþi de liceu ai promoþiei 2007, care au promovat examenul
de bacalaureat, pe baza adeverinþei eliberate de liceu, în care  se menþioneazã media generalã de la bacalaureat ºi
mediile obþinute în anii de studii, pânã la dobândirea diplomei de bacalaureat.
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Facultãþile Universitãþii Spiru Haret
Facultãþi care organizeazã studii universitare de licenþã ºi programe de masterat:

Facultãþi care organizeazã studii universitare de licenþã:
22. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Specializare: � Finanþe ºi bãnci
(Bucureºti, Tel.: 316.97.86)
23. Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
Specializare: � Limba ºi literatura românã � O limbã ºi literaturã strãinã (englezã,
francezã)
(Bucureºti, Tel.: 314.00.75)
24. Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
Specializare: � Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
(Bucureºti,  Tel.: 334.44.19)
25. Facultatea de Arhitecturã
Specializare: � Arhitecturã
(Bucureºti, Tel.: 314.00.75)
26. Facultatea de Teatru
Specializare: � Artele spectacolului de teatru
(Bucureºti, Tel.: 317.19.03)

27. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Specializãri: � Drept; � Administraþie publicã
(Craiova, Tel.: 0251/59.82.65)
28. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
Specializãri: � Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
� Finanþe ºi bãnci
(Râmnicu-Vâlcea, Tel.: 0250/40.16.26)
29. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Specializare: � Drept
(Râmnicu-Vâlcea, Tel.: 0250/40.16.26)
30. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Specializãri: � Finanþe ºi bãnci; � Administrarea afacerilor;
� Informaticã
(Blaj, Tel.: 0258/71.12.31)

Informaþii  suplimentare la  Sediile centrale  ale Universitãþii Spiru Haret din:
� Str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, Bucureºti; Telefoane: 312.19.99; 312.23.01; 312.00.36; 314.99.32

Centrale: 314.00.75; 314.00.76; 314.39.00/262; 188; E-mail: info@spiruharet.ro; Internet: www.spiruharet.ro
� Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Sector 1, Bucureºti; Telefon: 650.21.12

1. Facultatea de Drept
    ºi Administraþie Publicã

2. Facultatea de Sociologie
    ºi ªtiinþe Politice

3. Facultatea de Psihologie
    ºi ªtiinþe ale Educaþiei

4. Facultatea de Limbi
    ºi Literaturi Strãine

5. Facultatea de Management
    Financiar-Contabil

6. Facultatea de Marketing ºi
    Afaceri Economice Internaþionale

7. Facultatea de Filosofie
    ºi Studii Culturale

8. Facultatea de Jurnalism,
    Comunicare ºi Relaþii Publice

9. Facultatea de Istorie, Muzeologie
    ºi Arhivisticã

10. Facultatea de Geografie
      ºi Geografia Turismului

11. Facultatea de Medicinã Veterinarã

12. Facultatea de Muzicã

13. Facultatea de Educaþie Fizicã
      ºi Sport

14. Facultatea de
      Matematicã-Informaticã

15. Facultatea de Management
      Financiar-Contabil

16. Facultatea de Drept
      ºi Administraþie Publicã

17. Facultatea de Management

18. Facultatea de ªtiinþe Juridice
      ºi Administrative

19. Facultatea de Psihologie-Pedagogie

20. Facultatea de Management
      Financiar-Contabil

21. Facultatea de Contabilitate
      ºi Finanþe
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Admiterea
în ciclul de studii

universitare de licenþã
la Universitatea

Spiru Haret
Documentele necesare înscrierii la admitere:
� diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta) sau
adeverinþã eliberatã de liceu, pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2007, în original;
� certificatul de naºtere, în copie (xerox);
� certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie (xerox);
� adeverinþã medicalã tip, din care sã rezulte cã este apt pentru
facultatea la care candideazã ;
� copie dupã buletinul (cartea) de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
� 3 fotografii tip buletin de identitate;
� adeverinþã de la facultatea la care se aflã diploma de bacalaureat,
în original (pentru cei care urmeazã a doua facultate).
Un dosar plic.

Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei
� Candidaþii fii de þãrani, cadre didactice ºi pensionari, aflaþi în
întreþinerea pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru
admitere.
Aceastã facilitate se acordã pe baza prezentãrii urmãtoarelor
documente:
� adeverinþã eliberatã de primãria comunei unde domiciliazã
pãrinþii candidaþilor fii de þãrani, care sã ateste cã unica sursã de
venit a acestora este agricultura;
� adeverinþã eliberatã de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele
(pãrinþii), pentru candidaþii fii de cadre didactice;
� cupon de pensie din ultima lunã calendaristicã, pentru candidaþii
fii de pensionari.

Desfãºurarea ºi rezultatul admiterii
� Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenþã
se face, în principal, pe baza diplomei de bacalaureat, a fiºei-
chestionar ºi a unui interviu. În fiºa-chestionar, candidatul
consemneazã date personale, informaþii referitoare la interese ºi
performanþe ºcolare, motivaþia care stã la baza deciziei de a opta
pentru o anumitã specializare etc.
� Pentru domeniile/specializãrile: arhitecturã, teatru, muzicã,
culturã fizicã ºi sport, limbi ºi literaturi, relaþii internaþionale ºi
studii europene, candidaþii susþin teste de aptitudini, teste de
cunoºtinþe, teste de limbã, probe practice etc.
� Fiºa-chestionar se semneazã de cadrul didactic membru al
comisiei de admitere care a realizat interviul cu candidatul.
� Rezultatele admiterii se comunicã dupã susþinerea interviului ºi,
dupã caz, a testelor de aptitudini, de limbã, a probelor practice etc.

FACILITÃÞI
ACORDATE STUDENÞILOR UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

� Taxe de ºcolarizare moderate, nemodificate în ultimii ani, achitate în 3 rate;
� Scutire de taxa de înscriere la admitere pentru candidaþii fii de þãrani, cadre didactice ºi pensionari;
� Cursuri tipãrite, realizate de editura ºi complexul tipografic proprii, puse la dispoziþia studenþilor
cu reducere de 30%;
� Cursuri, consultaþii, lecþii de sintezã, dezbateri, teste de evaluare prezentate prin intermediul posturilor
proprii de televiziune (TvRM) ºi radio (Radio România de Mâine) ºi al publicaþiei Opinia naþionalã;
� Acces la cursuri în format electronic ºi la teste de autoevaluare, prin intermediul platformei de
e-Learning BlackBoard;
� Acces gratuit în biblioteca virtualã a Universitãþii ºi la bibliotecile facultãþilor;
� Evaluare computerizatã a cunoºtinþelor, utilizând sisteme moderne ºi de e-Learning BlackBoard
sau ExamViewPro;
� Burse de merit, în valoare totalã de 300.000 lei;
� Cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
� Masã, subvenþionatã cu 30%, la cantinele proprii din Bucureºti ºi Braºov;
� Acces gratuit în cluburile studenþeºti proprii ºi în Complexul sportiv din Bucureºti;
� Cursuri de limbi strãine de largã circulaþie internaþionalã, organizate de Centrul de Limbi Strãine,
finalizate cu Certificate de competenþã lingvisticã ºi de excelenþã.

Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2007-2008:

Centre teritoriale ale Universitãþii Spiru Haret pentru Învãþãmântul la Distanþã (I.D.)
1. ALBA IULIA, Str. Mihai Viteazul nr.31, 0258/832199 (telefon ºi fax)
2. ALEXANDRIA, Str. Libertãþii nr. 202A, imobil nr. A5, parter ºi etaj,
    0247/421006 (telefon ºi fax), 034/401077 (telefon RDS)
3. ARAD, Str. Corneliu Coposu nr. 8 bis, 0257/270.242 (telefon ºi fax)
4. BACÃU, Str. Mãrãºeºti nr. 5, 0234/523.900 (telefon ºi fax)
5. BAIA MARE, B-dul Independenþei nr.4, 0262/211.770 (telefon ºi fax),
    0362/801 027 (telefon)
6. BISTRIÞA NÃSÃUD, Str. Vasile Conta nr.1, 0263/230.672 (telefon ºi fax),
    0363/401.130 (telefon)
7. BLAJ, Str. T. Vladimirescu nr.80, 0258/711231 (telefon),  0258/711868 (fax)
8. BRAªOV, Str. Turnului nr.5, 0268/548044 (telefon), 0268/548045 (fax)
9. BRÃILA, Calea Cãlãraºilor nr. 15, etaj 2, 0239/612.256 (telefon ºi fax)
10. BOTOªANI, Str. Arhimandrid Markian nr. 9, 0231/511.440 (telefon ºi fax)
11. BUZÃU, Str. Nicolae Bãlcescu nr. 38, 0238/727.616 (telefon ºi fax)
12. BUCUREªTI, Str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti,
      Cod poºtal: 030045021/314.00.76/176
13. CÂMPULUNG-MUSCEL, Str. Traian nr.223, 0248/512284 (telefon),
      0248/512283 (fax)
14. CÃLÃRAªI, Str. Lalelelor, 0242/311.357 (telefon ºi fax)
15. CLUJ- NAPOCA, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 74, 0264/431.944 (telefon ºi fax),
      0264/590.993 (telefon ºi fax), 0364/401.720 - tel; 0364/401.721 (telefon)
16. CONSTANÞA, Str. Unirii nr.32-34, 0241/541491(telefon ºi fax),
      0241/541.490 (telefon ºi fax), 0241.545.015(telefon ºi fax)
17. CRAIOVA, Str. Brazda lui Novac nr.4, 0251/599.282 (telefon), (0251)423.395 (fax),
      0351/180.1013 (telefon)
18. DEVA, Str. 22 Decembrie nr.37/A, 0254/214.433 (telefon ºi fax),
      0254/ 213.915(telefon), 0354/402.710 (telefon)
19. DROBETA TR. SEVERIN, Str. Antoninii nr. 2, 0252/324.728 (telefon ºi fax),
      0352/401.232 (telefon)
20. FOCªANI, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 14, 0237/231.158 (telefon ºi fax)
21. GALAÞI, Str. Brãilei nr. 134, 0236/466.575 (telefon ºi fax)
22. GIURGIU, Str. 23 August nr. 9, 0246/215.986 (telefon ºi fax)
23. IAªI, B-dul. Carol I nr. 8, 0232/273.071 (telefon ºi fax)
24. MIERCUREA CIUC, P-þa Libertãþii nr. 16, 0266/311.226, (telefon ºi fax)

25. ORADEA, Str. Roman Ciorogariu nr. 18, 0259/432.389, (telefon ºi fax)
26. PIATRA NEAMÞ, B-dul. Republicii nr. 15, 0233/223.741 (telefon ºi fax)
27. PITEªTI, Piaþa Vasile Milea  nr. 3, 0248/213.118, (telefon ºi fax), Tel - 0348/807.636
28. PLOIEªTI, B-dul. Republicii nr. 65, 0244/546.788 (telefon ºi fax)
29. RÂMNICU-VÂLCEA, B-dul Grl. Praporgescu nr.22, Tel. 0350/401.626 (telefon ºi fax),
      Tel. 0250/733074
30. REªIÞA, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 7, 0255/227.320 (telefon ºi fax)
31. SATU MARE, B-dul Transilvania nr. 3, 0261/711775 (telefon ºi fax)
32. SFÂNTU GHEORGHE, P-þa Mihai Viteazul nr. 15, 0267/317.592 (telefon ºi fax)
33. SIBIU, Str. Emil Cioran nr. 1A, 0269/214.075 (telefon ºi fax)
34. SIGHETUL MARMAÞIEI, Str. Iuliu Maniu nr. 31, 0262/316.766 (telefon ºi fax)
35. SLATINA, Str. Independenþei nr. 1, 0249/415.552 (telefon ºi fax) 034/9408.570
36. SLOBOZIA, B-dul. Chimiei nr. 10, 0243/236710 (telefon ºi fax)
37. SUCEAVA, Str. ªtefan cel Mare, nr. 20A, et.2, 0230/522393, (telefon ºi fax)
38. TÂRGU JIU, B-dul Eroilor nr. 6, 0253/223.500 (telefon ºi fax)
39. TÂRGU MUREª, Str. Cuza Vodã nr. 22, 0265/269.852 (telefon ºi fax)
40. TÂRGOVIªTE, Mihai Viteazul nr. 1, 0245/640.328 (telefon si fax)
41. TIMIªOARA, Str. Odobescu nr. 2, 0256/201.223 (telefon ºi fax), 0256/220.097 (telefon ºi fax)
42. TULCEA, Piaþa Independenþei nr.1, 0240/510.669 (telefon ºi fax)
43. VASLUI, Str. Mihail  Kogãlniceanu nr. 19, 0235/312.279 (telefon ºi fax), tel. 0335/402.143
44. ZALÃU, Str. 9 Mai nr. 2, 0260/615.267 (telefon ºi fax)
45. CHIªINÃU, Str. Sfatul Þãrii nr. 18, 00373/ 22 234.896 (telefon secretariat)
46. NEW YORK, 30-18 50th Street Woodside, NY 11377, 001-718-626-6013 (telefon),
      001-718-626-0507 (fax)
47. MADRID, Calle/Rodriguez San Pedro no.7, Madrid, 0034/91.593.98.89;
      0034-687.099.358 (telefoane), 0034/91.447.89.99 (fax)
48. TEL AVIV, Shlomo Hamelech St., No. 60/7, Tel Aviv972.545.418.423 (telefon)
49. TORONTO, 7Cadillac Crescent Brampton � Toronto, Ontario L7A 3B3,
      001-905.495.4828 (telefon)
50. PARIS, 73, rue Labat, 75018, Paris, (0033)01.58.10.21.74 (telefon)
51. ROMA, Piazza Delle Coppelle, 72/B, 00186, Roma, (0039)329.537.07.81 (telefon)
52. VIENA, A-1220, Wien, Meissnergasse 5/1/1, 0043/195.879.40 (telefon/fax),
      0043/676.977.35.91 (telefon)

� Pot candida la admiterea în învãþãmântul superior, în ciclul
de studii universitare de licenþã, absolvenþii de liceu cu diplomã
de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta.

� Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de
licenþã cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai Confederaþiei
Elveþiene, în aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru cetãþenii
români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare.

� Candidaþii care au obþinut în perioada studiilor liceale
distincþii la olimpiadele ºcolare internaþionale (premiile I, II, III)
în cel puþin unul din ultimii doi ani de studiu, dar într-o perioadã
de maximum trei ani de la absolvirea liceului, sunt admiºi fãrã
plata taxei de admitere ºi de ºcolarizare la facultãþile
corespunzãtoare disciplinelor la care au fost distinºi.

1.200
LEI

900
LEI

1.500
LEI

1.500
LEI

900
LEI

2.200
LEI

�

�
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MASTERATUL la Universitatea SPIRU HARET
Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, zi ºi online

Organizarea ºi desfãºurarea admiterii
� 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. Ele
constituie o etapã pregãtitoare obligatorie pentru studiile
doctorale.

� Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, zi ºi
online, pentru fiecare domeniu de studii, se face prin concurs,
organizat de Universitatea Spiru Haret, instituþie organizatoare
de studii universitare de masterat. Comisia de admitere la ciclul
de studii universitare de masterat pentru fiecare specializare se
numeºte prin decizie a Preºedintelui Universitãþii ºi este
formatã, de regulã, din 3 membri, din care unul este numit
preºedinte.

� Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de
masterat, zi ºi online, absolvenþii cu diplomã de licenþã ai
ciclului de studii universitare de licenþã ºi absolvenþii cu diplomã
de licenþã sau echivalentã ai studiilor universitare de lungã
duratã.

� Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare
de masterat într-un domeniu se poate face indiferent de
domeniul în care a fost dobânditã diploma de licenþã.

� Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de
masterat, zi ºi online, cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene,
ai statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai
Confederaþiei Elveþiene, în aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru
cetãþenii români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare.

� La învãþãmântul de zi ºi online, durata studiilor
universitare de masterat este de trei semestre ºi corespunde
unui numãr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un
semestru de studiu.

� Pentru înscrierea la admitere în ciclul de studii universitare
de masterat, se depune, la secretariatul facultãþii organizatoare a
masteratului, un dosar plic, care cuprinde urmãtoarele documente:

� cerere tip de înscriere pentru admitere;
� diploma de licenþã sau echivalentã (în original);
� diploma de bacalaureat (copie legalizatã);
� curriculum vitae;
� certificat de naºtere (copie legalizatã);
� certificat de cãsãtorie (copie legalizatã), dacã este cazul;
� copie xerox dupã buletinul (cartea) de identitate;
� adeverinþã medicalã tip;
� 3 fotografii tip buletin de identitate.
� Înscrierile pentru admiterea în ciclul de studii masterale

se fac în perioada iulie-septembrie 2007, la sediile facultãþilor
organizatoare de programe de masterat ale Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova,

Câmpulung-Muscel ºi ale Centrelor pentru Învãþãmânt la
Distanþã ale Universitãþii Spiru Haret din þarã, care
funcþioneazã în municipiile reºedinþã de judeþ, dar ºi în
municipiile Câmpulung-Muscel, Blaj, Sighetu-Marmaþiei,
precum ºi din strãinãtate: New York, Toronto, Madrid,
Paris, Roma, Viena,  Chiºinãu ºi Tel-Aviv.

� Admiterea în ciclul de studii de masterat se desfãºoarã
în perioada 15-30 septembrie 2007 ºi constã în:

- analiza, de cãtre comisia de admitere, a documentelor
existente în dosarul de admitere prezentat de candidat;

- desfãºurarea unui interviu, în cadrul cãruia comisia de
admitere evalueazã motivaþia opþiunii candidatului pentru
programul de masterat respectiv, activitatea profesionalã,
ºtiinþificã ºi publicisticã efectuatã, disponibilitatea candidatului
pentru cercetare ºtiinþificã independentã etc.;

- susþinerea unor teste de cunoºtinþe, de limbã, de aptitudini,
în cazul programelor masterale cu o componentã pregnant
aplicativã sau vocaþionalã.

� Rezultatul admiterii la studiul de masterat se comunicã prin
afiºare pe Internet, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

Alte precizãri
� Taxa de înscriere pentru admiterea la studii de masterat este
de 60 LEI.
� Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar 2007�2008 se
menþin la acelaºi nivel ca în perioada anterioarã, fiind de
600 LEI/semestru.

�  Studiile universitare de masterat se desfãºoarã pe baza unui
contract de studii masterale, încheiat între masterand ºi
Universitatea  Spiru Haret. În contract sunt prevãzute drepturile
ºi obligaþiile fiecãrei pãrþi implicate în ciclul de studii
universitare de masterat, astfel încât sã fie realizate cerinþele
de asigurare a calitãþii.

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.).

Masteratul la Universitatea Spiru Haret �
punct forte pe cartea de vizitã a specialistului

Cartea universitarã la îndemâna studenþilor
Apariþii recente la Editura Fundaþiei România de Mâine

RODICA TRANDAFIR, RODICA
IOAN, MANUELA GHICA

Teoria probabilitãþilor

CARMEN STOIANOV
MIHAELA MARINESCU
Istoria muzicii universale

MARIANA NEGRUª
CLAUDIA BAICU

Relaþii valutare ºi marketing financiar

MIRCEA NEGRU
Europa în perioada marilor

migraþii (secolele III-V)

MARIANA-CRISTINA CIOPONEA
Finanþe publice ºi teorie fiscalã

AUREL CONSTANTIN ILIE
Amenajarea complexã

a bazinelor hidrografice

DEPARTAMENTUL PENTRU
PREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Sediul  Universitãþii Spiru Haret, din strada Ion Ghica nr. 13, etaj V, camera 511, Sectorul 3,
Tel. 021/3140075/76/77, int. 149 sau 353, fax 021/3121538, e-mail:ushdppd @spiruharet.ro

Concomitent cu studiile universitare de licenþã de specialitate, Universitatea Spiru Haret prin D.P.P.D.,
entitate academicã distinctã a Universitãþii, oferã tuturor studenþilor interesaþi ºi Programul de pregãtire
pentru cariera didacticã. Programul se realizeazã, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, în conformitate
cu Planul naþional unitar de formare iniþialã a personalului didactic.

Ca unitate educaþionalã complexã, Departamentul asigurã:
a) formarea iniþialã socio-psiho-pedagogicã, metodicã ºi practicã a studenþilor care doresc sã urmeze o

carierã didacticã, indiferent de domeniul de specialitate sau forma de învãþãmânt aleasã;
b) activitãþi de pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã pentru cariera didacticã, în regim de învãþãmânt

postuniversitar pentru absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior, cu diplomã de studii universitare,
care opteazã pentru profesiunea de cadru didactic;

c) programe de formare pentru personalul de conducere, de îndrumare ºi control 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
profesia de cadru didactic.

Absolvirea Programelor oferã urmãtoarele avantaje:
� obþinerea unui numãr de 30 de credite transeferabile suplimentare, pe baza cãrora studenþii dobândesc

o a doua calificare, pe lângã cea de specialitate;
� obþinerea unui Certificat de absolvire ºi de competenþã profesionalã, act oficial de studii fãrã de care nu

este posibilã practicarea profesiei didactice;
� ºanse sporite de inserþie ºi integrare în viaþa profesionalã activã ºi oportunitãþi de promovare profesionalã

în carierã.
Participarea la Programe se face pe baza taxelor stabilite de Senatul Universitãþii.
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Potrivit  prestigiosului
sãptãmânal

Sursa: Ministerul Finanþelor, Universitãþile

Topul universitãþilor particulare
(dupã criteriul excedentului financiar, la nivelul anului 2004)

  (Capital, 1 martie 2007)

Universitatea Spiru Haret
conduce detaºat în topul universitãþilor

particulare din România
În numãrul sãu din 1 martie 2007,

sãptãmânalul economic ºi financiar
Capital publica o amplã analizã privind
managementul  universitãþilor private.
Analizând cu competenþã, pe baza
datelor oferite de Ministerul Finanþelor
ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
activitatea financiarã a zece dintre cele
mai mari universitãþi private din
România, semnatarii anchetei
conchideau cã sistemul privat atrage
tot mai mulþi studenþi, centrul de

greutate al ºcolii superioare mutându-se în
acest sector. Realizând un top al
universitãþilor private din România,
pornind de la analiza activitãþii financiare
a acestora, revista Capital situeazã, de
departe, pe primul loc Universitatea Spiru
Haret. De remarcat cã datele avute în
vedere se opresc la nivelul anului 2004.
Dacã adãugãm ºi pe acelea ale anilor 2005
ºi 2006, constatãm cã superioritatea
Universitãþii Spiru Haret a devenit ºi mai
evidentã.

La Editura Fundaþiei România de Mâine

O reeditare de incontestabilã actualitate
Studiul sociologic al marelui

om de ºtiinþã

Spiru Haret
Chestia þãrãneascã

1905

O  PROBLEMÃ FUNDAMENTALÃ
MEREU TERGIVERSATÃ

POSTFAÞÃ

de prof.univ.dr. AURELIAN GH. BONDREA

La Universitatea Spiru Haret, în anul de învãþãmânt 2006-2007,
se instruiesc 180.000 de studenþi.

Excedentul financiar al Universitãþii Spiru Haret, la sfârºitul
anului 2006, a fost de 60.672.129 lei.

�Nu am nevoie
de un manager
de universitate;
ca preºedinte ºi rector
al universitãþii
eu sunt cel mai bun
manager�,
afirmã
prof. univ. dr.
Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele ºi rectorul
Universitãþii SpiruHaret.

�Luând în calcul datele financiare ale universitãþii
pe care o conduce, nimeni nu ar putea sã îl
contrazicã.�

(Capital, 1 martie 2007)

Sesiunea ºtiinþificã anualã a cadrelor didactice de la Facultatea de Istorie
Deschizând lucrãrile sesiunii de

comunicãri ºtiinþifice, prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, decanul facultãþii ºi moderatorul
acestei dezbateri a pus accentul pe
semnificaþia acestor evenimente la 100 de
ani de la producerea lor, care, prin imensa
participare a truditorilor pãmântului, prin
dimensiunile tragice ale reprimãrii barbare,
prin ecourile ample avute pe plan naþional ºi
internaþional a fost definitã ca fiind cea mai
mare miºcare þãrãneascã din ultimele decenii
ale secolului XIX ºi începutul secolului XX.

În comunicarea Poziþia lui Spiru Haret
faþã de rãscoala din 1907, prof. univ. dr. Ioan
Scurtu s-a referit la lucrarea marelui savant
intitulatã Chestia þãrãneascã, apãrutã în 1905
ºi reeditatã acum, la iniþiativa rectorului
Universitãþii Spiru Haret, de Editura
Fundaþiei România de Mâine. Profesorul
Ioan Scurtu a prezentat substanþiala analizã
realizatã la începutul secolului XX de Spiru
Haret, precum ºi postfaþa ediþiei actuale scrisã
de prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
postfaþã care cuprinde, alãturi de relevarea
ºi comentarea ideilor ºi programului propus
de marele savant, o argumentatã punere în
evidenþã a stãrii agriculturii ºi satului
românesc în zilele noastre.

Între altele, prof. univ. dr. Ioan Scurtu a
remarcat cã în 1912 s-a declanºat o disputã
puternicã pe aceastã temã, regele Carol I
asigurând cã dosarele privind rãscoala ºi
reprimarea sângeroasã a acesteia sunt la el,
pentru cã are dreptul sã le pãstreze. Dar nu
s-au gãsit nicãieri ºi, probabil, nu vom reuºi
niciodatã sã aflãm adevãrul, în timp ce

chestiunea þãrãneascã a rãmas una din cele
mai importante probleme, de mare
actualitate � a conchis vorbitorul.

Relaþia existentã între poporaniºti ºi
problema agrarã la începutul secolului XX
a fost abordatã în comunicarea ºtiinþificã
susþinutã de prof. univ. dr. Gheorghe
Zbuchea, din perspectiva scrierilor lui
Constantin Stere, reprezentant de seamã al
politicii poporaniste, despre lumea sãteascã
dintr-o þarã predominant agrarã, fãrã
industrie. În aceste lucrãri, C. Stere
analizeazã nedreapta realitate a satului
românesc, denunþã cu virulenþã opresiunile
la care sunt supuºi þãranii de cãtre marii
proprietari ºi arendaºi, lipsa de pãmânt,
dezavuând opiniile dupã care rãscoala din
1907 s-ar datora agenþilor unor puteri strãine
care au îndemnat la revoltã violentã. C. Stere
a militat pentru amnistie, în august 1907, a
subliniat necesitatea unor reforme, pe care
le-a susþinut, în anul 1908, demonstrând, pe
terenul principiilor �Socialism, democraþie
sau poporanism� pentru îmbunãtãþirea stãrii
materiale a lumii satelor.

În comunicarea ºtiinþificã prezentatã de
prof. univ. dr. Nicolae Isar, intitulatã
Rãscoala din 1907 ºi cauzele ei, se
realizeazã o  argumentatã analizã a acestei
problematici, care a rãvãºit lumea satelor,
zguduind întreaga societate româneascã de
la începutul secolului XX. Acest demers se
impune cu atât mai mult cu cât observãm,
în vremea din urmã, pe unii tineri istorici,
sau unii deveniþi peste noapte istorici,
emiþând opinii care de care mai ciudate,

sfidând adevãrul izvoarelor istorice: îi vedem
lãsând la o parte demonstraþiile ºtiinþifice
indubitabile fãcute în epocã de reputaþi
exegeþi, precum G.D. Creangã, Radu Rosetti
º.a., plasând acest adevãr în mod incorect �
ca sã nu zicem fraudulos � în lumea
mistificãrilor din trecutul comunist al
României contemporane ºi înlocuindu-l cu
trimiteri la rolul �decisiv� pe care l-ar fi avut
în aþâþarea þãranilor agenþii unor puteri
strãine, agenþi socialiºti etc., denaturând ºi

imaginea de ansamblu a acestor tragice
evenimente � a precizat vorbitorul.

În opinia prof. univ. dr. N. Isar, acest
eveniment dramatic a pus în evidenþã
contradicþiile procesului de modernizare în
epoca domniei lui Carol I. El nu poate fi
exclus din istoria României, precum ar
sugera unii �analiºti� din zilele noastre, în
dorinþa de a înfrumuseþa realitãþile
timpului; o datorie moralã, indispensabilã
oricãrei cercetãri obiective, ne obligã sã
prezentãm istoria naþionalã � inclusiv a
claselor sociale din România � aºa cum a
fost, cu luminile ºi umbrele sale.

Adevãr ºi mistificare privind cauzele
rãscoalei din 1907, tema susþinutã de conf.

univ. dr. Aurel David, prodecan al Facultãþii
de Sociologie ºi ªtiinþe Politice, a proiectat
analiza chestiunii þãrãneºti în ecuaþia þarã
realã, þarã legalã, douã lumi paralele. S-a
pus serios problema înlãturãrii discrepanþei
între acestea. Spiru Haret, M. Kogãlniceanu,
C. Stere º.a., au susþinut cã principala cauzã
a situaþiei în care se zbãtea þãrãnimea se
aflã în distribuþia nedreaptã a proprietãþii.
La o problemã socialã atât de gravã se
cerea o soluþie socialã, dar, a precizat

autorul, pe baza unor mistificãri grosolane,
a unor exagerãri din partea politicienilor
care gãseau cauzele rãscoalei în incitare ºi
diversiune, s-a recurs la o soluþie politico-
militarã � mãsuri represive deosebit de
violente � ºi primul care a apreciat cã în
aceastã înãbuºire a rãscoalei þãrãneºti au
fost uciºi 11.000 de þãrani a fost Nicolae
Iorga, cifrã care a rãmas  înscrisã în
memoria socialã.

Referindu-se la identificarea celor care
au stat în fruntea rãscoalei, conf. univ. dr.
Aurel David a precizat cã au început
cãutãrile aºa-ziºilor agitatori; apoi au fost
urmãriþi socialiºtii � N.D. Cocea sau Vasile
M. Kogãlniceanu care a devenit þap

ispãºitor, pe lista suspecþilor aflându-se ºi
Mihail Sadoveanu.

N. Iorga a susþinut întotdeauna
adevãrul potrivit cãruia pârjolul din 1907
a avut exclusiv cauze sociale, în vreme ce
D. Sturdza a apreciat cã rãscoala þãranilor
a marcat ruperea societãþii româneºti în
þara realã ºi þara irealã.

În complexa arie tematicã a acestei
sesiuni se înscrie organic Viziunea lui
Nicolae Iorga asupra rãscoalei din 1907,
subiect abordat în comunicarea ºtiinþificã
prezentatã de conf. univ. dr. Mihail
Opriþescu. De la început vreau sã vã
mãrturisesc faptul cã ne aflãm în faþa unei
viziuni romantice ºi naþionaliste, uºor
contradictorie ºi, în acelaºi timp, sã
menþionez adevãrul cã Nicolae Iorga s-a
conectat excelent la problematica
anului1907, prin recenziile fãcute la lucrãri
fundamentale ale lui Spiru Haret ºi M.
Kogãlniceanu, prin Tabletele apãrute în
Neamul Românesc � a spus vorbitorul. În
viziunea lui Nicolae Iorga, când aveam o
suprapopulaþie agrarã, s-a produs un seism
social ºi rãspunzãtori cã s-a ajuns aici sunt
Carol I ºi Brãtianu. El susþine cã þara
noastrã este ultima din Europa ºi, în 1907,
realizeazã o analizã comparativã a situaþiei
existente în România faþã de cea existentã
în þãrile din Balcani, ajungând la concluzia
cã acolo þãranul trãieºte mai bine. În
legãturã cu reforma preconizatã, N. Iorga
considerã cã nu-i suficient elaboratã, cã
mãsurile nu rezultã dintr-o analizã
economicã profundã ºi din consultarea
þãranilor, cerând în Parlament o reformã

îndrãzneaþã. De asemenea, în acelaºi cadru,
atrage atenþia asupra raporturilor dintre
marea proprietate ºi mica proprietate,
apreciind cã nu pe marea proprietate se
poate rezema dezvoltarea unui neam.

Cum au reflectat literatura ºi presa
evenimentele dramatice din 1907 � a
constituit tema predilectã a comunicãrii
ºtiinþifice prezentatã de conf. univ. dr.
Valeriu Râpeanu. 1907 a produs o
formidabilã literaturã, a dat câteva
veritabile capodopere care nu reprezintã
nici un moment o literaturã de conjuncturã,
ci o literaturã care se înscrie în marea
literaturã româneascã, reverberând în
actualitate � a remarcat autorul.

În sprijinul acestei afirmaþii sunt
invocate multe mãrturii, începând cu
Dumnezeu sã-i ierte, un adevãrat blestem
care reprezintã o culme a pamfletului apãrut
în Neamul Românesc sub semnãtura lui
Nicolae Iorga, cu 1907. Din primãvarã pânã
în toamnã, de I.L. Caragiale care, deºi se
afla într-o crizã de creaþie, izbuteºte sã
renascã pamfletul, sã-i confere valoare
literarã, Minciuna stã cu regele la masã, de
Al. Vlahuþã ºi culminând cu Rãscoala,
romanul lui Liviu Rebreanu. Au fost
amintite ºi contribuþiile remarcabile
aparþinând unor mari personalitãþi din lumea
literarã, Perpessicius, Cãlinescu, suitele de
poezii ale lui T. Arghezi ºi ale altor poeþi.

Comunicãrile ºtiinþifice dedicate
împlinirii a 100 de ani de la rãscoala din 1907,
vor fi publicate integral într-un volum special,
la Editura Fundaþiei România de Mâine.

Adela DEAC

Cartea universitarã
la îndemâna studenþilor

Apariþii recente la Editura Fundaþiei
România de Mâine

GHEORGHE ONIªORU
Relaþii internaþionale

MIRCEA ITU
Mircea Eliade

AUREL V. DAVID
Sociologia naþiunilor

FLORIN TUDOSE
Fundamente în psihologia

medicalã

România la începutul
secolului XX
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Universitatea Spiru Haret din Bucureºti
a fãcut un nou pas în activitatea de pionierat
pe care o desfãºoarã. Este vorba de
organizarea examen de licenþã on line, la
Centrul pentru Învãþãmânt la Distanþã de la
New York, pas inovator, de curaj ºi fãrã
precedent, care situeazã Universitatea Spiru
Haret printre cele mai apreciate instituþii de
învãþãmânt superior din lume.

Primul examen de licenþã online New-
York � Bucureºti a avut loc în ziua de 10
martie 2007 ºi a fost îndelung pregãtit, în
detaliu ºi cu maximã atenþie.

Posibil doar prin larga viziune ºi realista
orientare a conducerii universitãþii, a
domnului rector, prof. univ. dr. Aurelian Gh.
Bondrea, care a înþeles necesitatea de a fi
mereu în poziþia de cuttiy edge, pe linia cea
mai avansatã a progresului mondial în
domeniu, de a fi competitiv ºi calitativ
totodatã, la cel mai înalt nivel ºi, de
asemenea, datoritã competenþei instituþiei
ºi profesionalismului dovedit de
Departamentul pentru Învãþãmânt la
Distanþã al universitãþii, acest examen trage
brazdã nouã în ogorul istoriei ºi tradiþiei
universitare, ºi aceastã brazdã are înscris pe
ea numele Universitãþii Spiru Haret.

Prin examenul de licenþã efectuat la
distanþã, cu ajutorul unei avansate
tehnologii de resort, datoritã cãreia studenþii
ºi directorul Centrului ID de la New York,
au putut sta virtual, vizibil, în faþa comisiilor
de examinare de la Bucureºti, faþã în faþã,
vãzându-se ºi auzindu-se reciproc, ca ºi cum
ar fi fost fizic în aceeaºi încãpere,
Universitatea Spiru Haret a luat-o înaintea
instituþiilor de învãþãmânt superior
americane care, la acest moment, deºi
practicã învãþãmântul la distanþã, nu au
ajuns încã în faza de a-l aplica ºi la
examenele de licenþã, deºi aceasta ar fi una
din formele cele mai eficiente ale viitorului.

Este bine de menþionat aici cã
examenul s-a desfãºurat în strictã
conformitate cu toate legile, regulamen-
tele ºi metodologiile existente în România
pentru o astfel de activitate, atât cu cele
externe ale Ministerului Educaþiei ºi
Învãþãmântului, cât ºi cu cele interne ale
Universitãþii Spiru Haret, stabilite de
senatul ºi conducerea acesteia.

Procedura a fost ingenioasã: examenul
a început, conform programului stabilit, la
ora 9:00 AM, ora New York-ului, când
comisiile de la patru facultãþi (Muzicã,
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
Management Financiar-Contabil ºi Limba
ºi Literatura Românã) s-au întrunit în sala
specialã a universitãþii din Bucureºti.
Concomitent, la New York, în sala special
pregãtitã pentru eveniment, studenþii

Primul examen de licenþã online
New-York � Bucureºti

� eveniment fãrã precedent iniþiat ºi organizat
de Universitatea Spiru Haret

Prof. univ. dr. Theodor DAMIAN
Directorul Centrului pentru Învãþãmânt la Distanþã New York

10 martie 2007
Eveniment unic

în învãþãmântul superior
românesc

alãturi de directorul ºi secretara Centrului
au fost gata de începere.

Domnul prorector, prof. univ. dr. Ioan
Gâf-Deac, directorul Departamentul
pentru Învãþãmânt la Distanþã al
Universitãþii Spiru Haret  a deschis
sesiunea, explicând, pe de o parte, din nou,
procedura, iar, pe de altã parte, asigurând
comisiile ºi Centrul ID de la New York de
împlinirea cu stricteþe a tuturor
procedurilor legale cerute pentru un astfel
de examen ºi, totodatã, prezentând
comisiile de examinare. Apoi, l-a prezentat
pe prof. univ. dr. Theodor Damian,
directorul Centrului pentru Învãþãmânt la
Distanþã de la New York, care, luând

cuvântul ºi salutând pe toþi cei aflaþi în sala
de examinare de la Bucureºti, a menþionat
cã ºi la Centrul ID de la New York toate
formalitãþile ºi condiþiile necesare pentru
desfãºurarea examenului au fost
îndeplinite, atât în ceea ce priveºte sala de
examinare ºi dotarea ei cu echipamentul
tehnic  adecvat, cât ºi cu privire la dosarele
studenþilor ºi la asistenþa tehnicã ºi
academicã oferitã acestora din partea
Centrului ºi a Universitãþii.

În continuare, doamna prof. univ. dr.
Carmen Stoianov, decan al Facultãþii de
Muzicã a universitãþii, i-a prezentat pe
membrii comisiei de examinare, a explicat
în ce constã examenul ºi metodologia de
examinare, menþionând cã ºi din punctul de
vedere al facultãþii toate formalitãþile ºi
condiþiile acestui examen au fost îndeplinite.

Rând pe rând, acelaºi protocol a fost urmat
de dl prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru, decanul
Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene, de dl prof. univ. dr. Valeriu
Marinescu, decanul Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã, ºi de dl conf. univ. dr.
Eugen Ghiorghiþã, decanul Facultãþii de
Management Financiar-Contabil.

S-au prezentat apoi studenþii de la New
York, rând pe rând.

Studenþii au primit de la Bucureºti
întrebãrile ºi temele de examen ºi la ora
9:30 AM, aceºtia au început proba scrisã

care a durat douã sau trei ore, în funcþie de
specificul facultãþilor respective, studenþii
fiind apoi supravegheaþi în direct atât de
directorul Centrului ID de la New York,
cât ºi de comisiile de la Bucureºti.

Pe mãsurã ce fiecare student a
terminat proba scrisã, acesta l-a anunþat
pe directorul Centrului, prezent la masa
de examinare, iar acesta, pe preºedintele
comisiei de la Bucureºti. În vãzul tuturor,
prof. univ. dr. Theodor Damian, cu
permisiunea fiecãrui preºedinte de
comisie, a preluat lucrarea de la studentul
examinat ºi a transmis-o electronic la
Bucureºti în sala de examinare, unde a
fost receptatã de preºedintele comisiei,
acesta confirmând la New York primirea
ei, dupã care comisia s-a retras prompt
pentru evaluare ºi deliberare. Cu aceasta
proba scrisã s-a încheiat în cele mai bune
condiþii.

La sfârºitul ultimei lucrãri scrise a
urmat o pauzã de zece minute dupã care a
început proba oralã.

Dl prorector, a deschis sesiunea probei
a II-a, invitând pe fiecare preºedinte de
comisie sã comunice candidatului notele
obþinute la proba scrisã, ceea ce s-a ºi
petrecut. La întrebarea d-lui prorector dacã
sunt contestaþii la note, ºi la rãspunsul
directorului Centrului ID cã nu sunt, s-a
trecut la examinarea oralã.

Domnul prorector a introdus din nou
pe fiecare  preºedinte de comisie de la cele
patru facultãþi, care, la rândul sãu, a anunþat
titlul lucrãrii studentului respectiv, fãcând
diverse comentarii pe marginea acesteia,
dupã care a început examinarea oralã,
punând întrebãri singur sau împreunã cu
profesorul coordonator sau ºi cu alþi
membri ai comisiei. Studenþii, rând pe
rând, ºi-au prezentat în linii mari lucrarea,
inclusiv bibliografia folositã, dupã care au
rãspuns la întrebãrile primite.

În cazul candidatei de la Facultatea de
Muzicã, în cadrul probei orale, în timpul
examinãrii s-au transmis Centrului ID de
la New York, de la Bucureºti mai multe
partituri, care au fost aduse studentei,
împãturite. În faþa comisiei ºi a directorului
Centrului ID candidata a tras un bilet din
cele prezentate pe care l-a descifrat ºi
interpretat în faþa comisiei, nu însã înainte

ca biletul sã fi fost verificat ºi validat de
aceasta.

La sfârºitul examinãrii, fiecare preºedinte
de comisie a anunþat rezultatele: nota la proba
scrisã, la cea oralã ºi media generalã, dupã
care a rostit un cuvânt final, felicitând pe
studenþi pentru rezultatele obþinute,
mulþumind directorului Centrului ID de la
New York ºi invitând-o în obiectiv, în mod
special, pe secretara Centrului ID, d-na
Claudia Damian pentru a-i aprecia efortul
continuu depus spre reuºita acestui
eveniment; a mulþumit, totodatã, ºi
preºedinþilor ºi membrilor comisiilor
prezente, ºi în mod special rectorului
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, prezent la aceste
însufleþitoare momente.

Prof. univ. dr. Theodor Damian,
directorul Centrului ID de la New York, a
felicitat la rândul sãu studenþii, a mulþumit
preºedinþilor comisiilor, profesorilor
îndrumãtori, membrilor acestor comisii
pentru tot sprijinul acordat studenþilor ºi
Centrului ID de la New York, nu numai în
pregãtirea examenului de licenþã, ci în toate
aspectele legate de funcþionarea acestui
Centru de la înfiinþarea lui pânã în prezent.

A adus, totodatã, calde mulþumiri în
special rectorului Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
pentru viziunea sa de anvergurã
concretizatã în obþinerea unor performanþe
pe care universitatea le realizeazã în lumea
academicã deosebit de competitivã în care
trãim, ºi a apreciat în mod cu totul special
atenþia pe care domnia-sa a acordat-o
studenþilor în examen, asistând personal,
pe toatã durata desfãºurãrii acestuia, la
întregul proces, deocamdatã, fãrã
precedent în lumea academicã.

Domnul rector s-a adresat studenþilor
ºi, felicitându-i, mulþumind directorului ºi
secretarei Centrului ID de la New York,
d-lui prorector Ioan Gâf-Deac ºi tuturor
profesorilor prezenþi la examinare, a urat
studenþilor noi succese în viitor.

ªi studenþii, vãdit emoþionaþi ºi încã
tensionaþi de clipele unice prin care au
trecut, au þinut sã aducã ºi ei mulþumiri
personalului Centrului ID de la New York,
d-lui prorector Ioan Gâf-Deac ºi d-lui
rector al Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea.

Domnul prorector Ioan Gâf-Deac a
încheiat apoi examenul, declarând sesiunea
acestui examen de licenþã închisã.

În felul acesta, a avut loc în cadrul
universitãþii un eveniment extraordinar,
fãrã precedent în lumea academicã
contemporanã, care trebuie sã constituie
un temei solid atât pentru profesori, cât ºi
pentru studenþi, de a fi mândri cã aparþin
unei astfel de instituþii academice mereu
în frunte ºi care oferã surprinzãtoare dovezi
despre performanþele sale, despre
rezultatele sale de cea mai înaltã calitate.

Simona Sauca, licenþiatã,
Facultatea de Management

Financiar-Contabil

 Dupã 4 ani de muncã, a venit, în sfârºit,
cea mai importantã zi: Ziua în care eforturile
noastre au fost rãsplãtite ºi, de asemenea,
ziua în care am dovedit lumii cã se poate.
Se poate ca la 7.000 de km depãrtare de
România, patru tinere românce sã-ºi poatã
îndeplini un vis. Acela de a fi licenþiate ale
Universitãþii Spiru Haret pe tãrâm american.

Emoþiile au fost mari, dar încetul cu
încetul s-au risipit ºi au fãcut loc
curiozitãþii de a afla cum este posibilã o
asemenea realizare. Cum este posibil sã
vãd comisia de licenþã aflatã la o atât de
mare distanþã. Cu multã muncã ºi
determinare se poate realiza orice.

Dupã o testare foarte serioasã, dupã
proba scrisã ºi proba de susþinere a lucrãrii
de licenþã, am aflat vestea cea mare: sunt
prima absolventã a Facultãþii de
Management Financiar-Contabil din New
York. A fost într-adevãr un moment magic.
Parcã mi-au crescut aripi. Puteam sã jur
cã voi zbura. Tot stresul ºi toate nopþile
pierdute studiind au fost date uitãrii.

Deºi am fost puþini, doar 4 studente alãturi
de îndrumãtorii noºtri din New York, domnul
ºi doamna Damian, mica celebrare a fost cât
s-a putut de specialã. Facem parte din istoria
acestei mari universitãþi. Suntem pionierele
New     York-ului. Pe 10 martie 2007, un eveni-
ment unic în învãþãmântul românesc a avut
loc: licenþa la Centrul Teritorial ID din New
York, supravegheatã cu ajutorul camerelor
web de o comisie din Bucureºti.

Sunt mândrã cã fac parte din prima
generaþie care a absolvit o facultate de la
Universitatea Spiru Haret, peste ocean.

 Aceasta este pãrerea mea acum despre
ce s-a petrecut pe 10 martie: un vis devenit
o realitate. ªi pentru noi, cei din New York,
ºi pentru cei din România.

�Am studiat în Statele Unite la o Universitate din România�
�Facem parte din istoria Universitãþii Spiru Haret

ºi a învãþãmântului online pe plan mondial�
Anca Doniºan, licenþiatã,

Facultatea de Relaþii internaþionale
ºi Studii Europene

Faptul cã mi s-a oferit posibilitatea de a
susþine examenul de licenþã la Centrul pentru
Învãþãmânt la Distanþã al Universitãþii Spiru
Haret New York coincide cu o imensã
realizare atât pe plan personal, cât ºi pentru
aceastã Universitate în ansamblu. Sunt
extrem de recunoscãtoare pentru cã am avut
ºansa de a finaliza cei patru ani de studiu
prin susþinerea examenului de licenþã la New
York. Spiru Haret este unica Universitate
care a fãcut ca acest lucru sã fie posibil ºi
datoritã cãreia pot acum sã îmi continui
studiile la un alt nivel (masterat). Mulþumesc
pe aceastã cale tuturor celor care au contribuit
la realizarea acestui important eveniment ºi,
în special, prof. univ. dr. Theodor Damian ºi
doamnei Claudia Damian pentru buna
coordonare, pentru înþelegerea ºi
profesionalismul de care au dat dovadã.

Felicit pe aceastã cale ºi colegele absol-
vente ºi le doresc mult succes în continuare!

Alla Bukatovych, licenþiatã,
Facultatea de Limba ºi Literatura

Românã

Când am auzit pentru primã oarã de
Centrul ID din New York m-am bucurat
foarte tare, pentru cã acea speranþã de a
vedea o diplomã în mânã pentru care am
muncit din greu trei ani mi-a umplut inima
din nou. Totuºi, trebuie sã fiu sincerã,
aveam mari dubii cu privire la acest
învãþãmânt la distanþã. Credeam cã e doar
un fel de joc. Însã am încercat, cãci am zis
în sinea mea, cã nu pierd nimic dacã încerc.

Acum, dupã ce am parcurs tot drumul,
vreau sã spun cã am fãcut un pas corect,
atunci când am dat la aceastã facultate. E
adevãrat, drumul a fost de multe ori
anevoios, cu multe încercãri ºi provocãri,

Mathea Grigore-Ilea,
licenþiatã, Facultatea de Muzicã

De la început pot spune cã, dacã pânã
acum 2 ani, ideea de studiere a muzicii la
distanþã mi s-a pãrut imposibilã, gândindu-mã

însã aceasta m-a fãcut sã fiu mai puternicã.
Viaþa trãitã fãrã încercãri ºi fãrã provocãri
nu mai este drum, ci doar existenþã.

La început am crezut cã examenele nu
vor fi chiar atât de serioase. Pe parcurs mi-am
schimbat pãrerea. Totul a fost destul de
serios. Licenþa a fost ca ºi cum aº fi dat
intr-un amfiteatru din universitate, oficial
ºi solemn. Comisiile pãreau a fi lângã noi.

Pentru mine licenþa a fost o experienþã
unicã ºi nu cred cã voi uita acea zi niciodatã.
Sunt mândrã cã eu, împreunã cu celelalte trei
colege, am fost cele care au deschis un nou
drum spre o nouã modalitate de examinare.

Pentru mine, Universitatea Spiru Haret
mi-a dat o ºansã în viaþã pe care n-aº fi putut-o
avea în altã ºcoalã. Aceastã oportunitate de
a rãmâne în Statele Unite ºi concomitent de
a continua facultatea din România mi-a
deschis drumuri noi în viaþã. În acest mod
am fost în stare sã prind doi iepuri în acelaºi
timp, dacã îmi permiteþi sã spun aºa, ceea ce
se întâmplã destul de rar în viaþã. Rãmânerea
în Statele Unite a fost de o mare importanþã
pentru mine, mai ales pentru specialitatea
mea. Aici am putut sã practic tot ceea ce am
învãþat în decursul facultãþii. La fel cum în
România am învãþat limba românã, vorbind
mereu cu vorbitorii nativi, la fel în State am
învãþat sã vorbesc fluent ºi corect limba
engleza, locuind printre americani ºi vorbind
cu ei în fiecare zi.

Ca o concluzie, vreau sã spun cã sunt
mulþumitã de ceea ce am realizat ºi ºtiu cã
drumul meu a fost unul corect. Mã uit în
urmã ºi ochii mei sunt plini de fericire.
Experienþa mea a fost unicã: o ucraineancã,
studiind în România, însã terminând
facultatea în Statele Unite ale Americii.

la materiile practice, astãzi, la câteva zile
de la sãvârºirea examenului de licenþã,
mãrturisesc cã tehnologia a avansat foarte
mult, chiar dacã nu totalmente în favoarea
omenirii, iar eu tot în urmã, însã cu
certitudinea cã studiul muzicii la distanþã
este posibil în condiþiile tehnologice actuale
ºi, bineînþeles, cu voia lui Dumnezeu, ºi
încurajez alþi posibili candidaþi la Facultatea
de Muzicã, forma Învãþãmânt la Distanþã,
Centrul Teritorial New York sã îºi finalizeze
studiile cu încredere, atâta timp cât oameni
binevoitori ºi extraordinari ca d-nul ºi
d-na Damian ºi profesorii minunaþi ºi
desãvârºiþi ai Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret îºi dau interesul
ºi lucreazã cu ardoare pentru a face posibil
acest proces de învãþãmânt la distanþã.

Ca proaspãtã absolventã a Facultãþii de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret, ID, Ny,
vreau sã mulþumesc din suflet lui Dumnezeu
pentru ajutor ºi tuturor profesorilor Facultãþii
de Muzicã pentru bagajul imens de
cunoºtinþe muzicale pe care mi le-au
împãrtãºit pe tot parcursul anilor de studii,
cunoºtinþe foarte valoroase care mi-au servit
ºi îmi servesc în continuare în munca de
profesoarã, în viaþa de zi cu zi, eu, la rându-mi,
încercând sã le împãrtãºesc mai departe, fie
ºi pe tãrâm strãin. Mulþumesc profesorilor
pentru dedicaþia dânºilor, pentru amabilitatea
ºi înþelegerea anumitor situaþii, pentru efortul
depus, pentru tot ce a contribuit la succesul
nostru. Dedic acest succes cadrelor didactice
ale Facultãþii de Muzicã, în frunte cu d-na
decan Carmen Stoianov, d-nilor Damian de
la Centrul ID  NY, familiei mele ºi sã-mi fie
cu iertare dacã am uitat sã menþionez pe
cineva. Felicitãri tuturor studenþilor
absolvenþi ai facultãþilor Universitãþii Spiru
Haret, felicitãri conducãtorilor Universitãþii
ºi ai Centrelor ID, felicitãri tuturor
profesorilor facultãþilor. Meritaþi trofeul,
mulþumim ºi sã ne trãiþi ºi sã ne cãlãuziþi întru
mulþi ani! Dumnezeu sã vã binecuvânteze!

BUCUREªTI

BUCUREªTI
Rectorul Universitãþii, prof.univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, înconjurat

de profesori din comisiile de examinare, a adresat participantelor la examenul de
licenþã cuvinte de apreciere pentru munca de pregãtire de-a lungul celor 4 ani

de studii, urãri de succes în susþinerea examenului ºi felicitãri.
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LUNI
21 mai 2007

06:00  Mioriþa (r)
06:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (r)
07:28  Promo
07:30  TVRMatinal (promo, informaþii utile,
           Top TVRM, interviuri, muzicã)
09:30  România azi. Emisiune de Robert Tache ºi Simona ªerban
09:45  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Promo
12:10  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50  Promo
14:00  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 6)
14:30  Promo Universitatea Spiru Haret
14:50  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
           la dispoziþia dvs.
15:48  Promo
15:50  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:30   Întâlnire cu folclorul: Nicoleta Lãcãtuºu, Elena Tãnãsescu,
           Ion Lupu. Emisiune de Theodora Popescu
20:00  Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00  Academica � Economia pentru cine?
           Realizator Ilie ªerbãnescu
22:00  Top sport. Emisiune de Cristina Matei
22:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine)
23:15  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:45  În lumea muzicii clasice: Concertul nr. 1 în do major
           pentru pian ºi orchestrã la Ateneul Român. Interpreteazã
           orchestra P. Ghenghea, solist Andrei Licareþ,
           dirijor Andrei Iliescu.Emisiune de Mihai Darie
00:15  TVRM-edicina (r)
01:00  Apel telefonic (r)
02:00  Academica � Economia pentru cine? (r)
03:00  Frontal (r)
04:00  Telemagia (r)

MARÞI
22 mai 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (r)
07:28  Promo
07:30  TVRMatinal (promo, informaþii utile,
           Top TVRM, interviuri, muzicã)
09:30  România azi. Realizatori Robert Tache ºi Simona ªerban
09:45  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Promo
12:10  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50  Promo
14:00  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 7)
14:30  Promo Universitatea Spiru Haret
14:50  Film documentar: Lumea cunoaºterii �
           Natura Planetei Terra
15:20   Întâlnire cu folclorul: Tatiana Mãrcoianu, Vasile Ciobanu,
           Dumitru Margine. Emisiune de Theodora Popescu
15:48  Promo
15:50  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:30  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
           la dispoziþia dvs.
20:30  Viaþa fãrã fard. Emisiune de Ciprian Vasilescu.
21:00  Academica � Istoria care doare.
           Emisiune de Mircea Dogaru
22:00   Religia începutului de mileniu. Emisiune de Carmen Fulger
22:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine)
23:15  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:45  Cafè concert. Emisiune de Sorin Petre
01:00  TVRM-edicina (r)
02:00  Viaþa fãrã fard (r)

02:30  Clubul diplomaþilor (r)
03:15  Scena ca istorie (r)
03:45  TVRMatinal (r)

MIERCURI
23 mai 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (r)
07:28  Promo
07:30  TVRMatinal (promo, informaþii utile,
           Top TVRM, interviuri, muzicã)
09:30  România azi. Realizatori Robert Tache ºi Simona ªerban
09:45  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Promo
12:10  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50  Promo
14:00  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 8)
14:30  Promo Universitatea Spiru Haret
14:50  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
           la dispoziþia dvs.
15:48  Promo
15:50  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:30  Lumea cunoaºterii: Spaþiul, ultima frontierã
20:00  Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00  Academica � ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de
           Alexandru Mironov ºi Cristian Român
22:00  Capcana timpului. Emisiune de Mircea Itu ºi Ion Cojocariu
22:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine)
23:15  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:45  Film documentar: Cinemania (ep. 2)
00:15  TVRM-edicina (r)
01:00  Petrecerea româneascã (r)
02:30  Academica � ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
03:30  Capcana timpului (r)
04:00  TVRMatinal (r)

JOI
24 mai 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine) (r)
07:28  Promo
07:30  TVRMatinal (promo, informaþii utile,
           Top TVRM, interviuri, muzicã)
09:00  România azi. Realizatori Robert Tache ºi Simona ªerban
09:45  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Promo
12:10  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50  Promo
14:00  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 9)
14:30  Promo Universitatea Spiru Haret
14:50   TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs.
15:48  Promo
15:50  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:28  Promo
19:30  Petrecerea româneascã. Emisiune de Georgel Nucã
           ºi Florin Racoci
21:30  Lumea cunoaºterii: Tehnologii la zi
22:00  Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
22:28  Promo
22:30  Film serial: Alesul inimii (Filipine)
23:15  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:45  Sunetul muzicii: Avanpremierã la Festivalul Internaþional
           de chitarã Sinaia, 2007. Emisiune de Mihai Darie
00:15  TVRM-edicina (r)
01:00  Preþul succesului (r)
02:30  Profil spiritual (r)
03:30  Femina Club (r)
04:30  TVRMatinal (r)

VINERI
25 mai 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Întâlnire cu folclorul (r)
07:00  Gazonul fierbinte (r)
07:28  Promo
07:30  TVRMatinal (promo, informaþii utile,
           Top TVRM, interviuri, muzicã)
09:30  România azi. Realizatori Robert Tache ºi Simona ªerban
09:45  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Promo
12:10  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50  Promo
14:00  Film serial: Inspectorul Moulin � SUA (ep. 10)
14:30  Promo Universitatea Spiru Haret
14:50  Calendar cultural � luna iunie.
           Emisiune de Ion Dodu Bãlan
15:48  Promo
15:50  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:30  Totul contra cost. Emisiune de Simona ªerban
20:00  Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00  Ateneul artelor. Realizator Mircea Micu
22:00  Film serial: Alesul inimii (Filipine)
23:00  Stagiunea TVRM � teatrul în fotoliul de acasã:
           Legatarul universal
00:30  Apel telefonic (r)
01:30  Casã dulce româneascã (r)
02:30  Amintiri de la filmare (r)
03:00  Cinepanorama (r)
03:30  Ani de liceu (r)
04:00  Diplomaþia românã � Quo vadis? (r)
05:00  TVRMatinal (r)

SÂMBÃTÃ
26 mai 2007

06:00  Viaþa fãrã fard (r)
06:30  Capcana timpului (r)
07:00  Film documentar: Animalia (ep. 11)
07:28  Promo
07:30  Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
08:00  Anotimpul copilãriei. Realizator Dumitru Lupu (r)
08:58  Promo
09:00  Femina Club. Emisiune de Leonard Henþiu
09:58  Promo
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
            Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Promo
12:00   Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Constantin Pintilie
12:57  Promo
13:00  Cu pile ... fãrã pile � emisiune concurs.
           Realizator Carmen Fulger
13:58  Promo
14:00  Bucureºti, Bucureºti. Emisiune de Robert Tache
14:30  Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00   Telemagia � magazin de divertisment (muzicã, reportaje,
           interviuri). Realizator Ioan Puiu Stoicescu

16:50  Teleshopping
17:00  Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Anastase
17:45  Universul cuvintelor. Emisiune de Stela Cristea
18:00  Compania de turism � emisiunea care te ajutã sã ai parte
           de vacanþa mult visatã. Realizatori Alina Cândea
           ºi Bianca Vãcariu
18:30   Astã searã filmãm în familie. Emisiune de Viorel Popescu
           ºi Mugur Popovici
20:00  Film artistic românesc � Drumul oaselor (1980).
           Regia Doru Nãstase. Mãrgelatu, temut de mulþi,
           ajutã rezistenþa în lupta împotriva autoritãþilor statului.
              El ajutã o bandã de revoluþionari sã transporte o comoarã,
           din Valahia în Transilvania, pentru achiziþionarea
           de armament. În rolurile principale: Florin Piersic,
           Ion Besoiu, Marga Barbu
22:00  Frontal. Emisiune de Ion Marin � director �Ultima orã�
23:00  Amintiri de la filmare: Invitat Mircea Bunescu �
           regizor de film (I). Emisiune de Ion Bucheru
23:30  Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
00:00  Drumul afirmãrii. Emisiune de Violeta Screciu
00:30  Generaþii de succes (r)
02:00  Film artistic românesc (r)
03:30  TVRMatinal (r)

DUMINICÃ
27 mai 2007

06:00  Drumul afirmãrii (r)
06:30  Întâlnire cu folclorul (r)
07:00  Universul cuvintelor. Emisiune de Stela Cristea (r)
07:15  Ocolul Pãmântului. Emisiune de Robert Tache
07:45  Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
08:00  Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
08:55  Teleshopping
09:00  Anotimpul copilãriei Realizator: Dumitru Lupu
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
          Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50  Teleshopping
12:00  Recreaþia Mare: Concurs între elevii Colegiului Naþional
           �Mihai Viteazu� ºi elevii Colegiului Romano-Catolic
           �Sfântul Iosif�. Emisiune de Violeta Screciu
13:00  Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
           Emisiune de Ioan Filip
13:30  Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:00  Preþul succesului: Invitaþi oameni de afaceri,
           deschide-þi sufletul (caz social), invitat surprizã.
           Realizatori Valentina Herþa ºi Fuego
16:30  Oameni ºi locuri la porþile dorului. Emisiune de Gina ªtefan
18:00  Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
18:30  Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
19:30   Ani de liceu: Festivalul de teatru pentru liceeni �Jos Pãlãria�.
           Emisiune de Alina Cândea
20:00  Film artistic: Bad man�s river (SUA, 1972)
21:30  UE cu ochii deschiºi. Emisiune de Ion Diaconu
22:27  Promo
22:30  Nãscuþi campioni. Emisiune de Cristina Matei
23:00  Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30  Film documentar: Muzica anilor ´80-´90
00:00  Studenþi la rampã � Facultatea de Teatru ºi Facultatea
           de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret.
           Emisiune de Dumitru Cucu
00:30  Oameni ºi locuri la porþile dorului (r)
02:30  Viaþa ca un spectacol (r)
03:30  Cu pile fãrã pile (r)
04:30  Recreaþia Mare (r)
05:30 Bucureºti, Bucureºti (r)

� De luni pânã vineri, la orele 10, 1210 ºi 1550

� sâmbãtã ºi duminicã, la ora 10
emisiunea

Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret
Consultaþii pentru sesiunea de examene

� De luni pânã miercuri, inclusiv, la ora 21
emisiunea Academica

Luni � Economia pentru cine?
Marþi � Istoria care doare.

Miercuri � ªtiinþã ºi spiritualitate.
ªoseaua Berceni, nr. 24



Constanþa

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Facultatea de Management Financiar-Contabil,

Constanþa, str. Unirii nr. 32-34
(Edificiu în proprietate)

Constanþa

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

Constanþa, strada Unirii nr 67.

Râmnicu-
Vâlcea

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

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

Blaj

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Blaj, str. Tudor Vladimirescu nr. 80

(Edificiu în proprietate)

Cluj-Napoca

Centrul din Cluj-Napoca al Universitãþii Spiru Haret
pentru învãþãmânt la distanþã ºi studii de masterat

B-dul 21 Decembrie 1989  nr. 74
(Edificiu în proprietate)

� Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

� Facultatea de Muzicã

� Facultatea de Teatru

Palatul Sporturilor ºi Culturii,

Parcul Tineretului, Sectorul 4.

Bucureºti

Facultatea de Sociologie ºi ªtiinþe Politice,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei

Bucureºti, B-dul Basarabia nr. 256 (Edificiu în proprietate).
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Bucureºti

Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,

ºi Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.313 (Edificiu în proprietate)

Facultatea de Filosofie ºi Studii Culturale, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, Facultatea de Relaþii

Internaþionale ºi Studii Europene
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24. (Edificiu în proprietate)

Bucureºti

BucureºtiBucureºti

Facultatea de Geografie ºi Geografia Turismului,
Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã

Bucureºti, B-dul Timiºoara nr. 58
(Edificiu în proprietate)

Bucureºti

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

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

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

Craiova

Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã

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

Craiova

SPIRU HARET o universitate performantã
pentru performanþa ta în profesie!

Universitatea Spiru Haret
pe întreg cuprinsul þãrii

Bucureºti

Braºov

Facultatea de Management,
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative

ºi Facultatea de Psihologie-Pedagogie
Braºov, str. Turnului nr. 5 (Edificiu în proprietate)

Câmpulung-Muscel

Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Câmpulung-Muscel, str. Traian nr. 233

(Edificiu în proprietate)

Sediul Institutului de Sociologie ºi de Studiere a Opiniei Publice
din cadrul Fundaþiei România de Mâine

ºi al studiourilor Departamentelor de ªtiinþã, Culturã
ºi Divertisment ale TvRM,

Bucureºti, str. Oþetari nr. 2 (Edificiu în proprietate)

Sediul central al Universitãþii Spiru Haret
ºi al Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Bucureºti, str. Nicolae Iorga nr. 34-36

(Edificiu în proprietate)

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
Sediul Fundaþiei România de Mâine ºi Rectoratul Universitãþii Spiru Haret,

Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13. (Edificiu în proprietate)
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã; Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine;  Facultatea de Limba ºi Literatura Românã;
Facultatea de Matematicã-Informaticã;  Facultatea de Arhitecturã

Bucureºti Bucureºti Bucureºti
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