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Stimate domnule rector
al Universitãþii Sapienza din Roma,
Distinsã asistenþã,

Vã rog sã-mi permiteþi sã exprim profesorului Renato Guarini
cele mai alese ºi calde mulþumiri pentru invitaþia ce a fãcut
posibilã prezenþa mea la aceastã importantã reuniune, gãzduitã
de una dintre cele mai vechi ºi prestigioase universitãþi din
Europa ºi din lume.

Sunt onorat cã pot aduce aici, în inima Romei universitare, la
Reuniunea rectorilor universitãþilor europene, salutul Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti, 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 din România. Este
o universitate tânãrã, modernã, cu peste 180.000 de studenþi ºi
masteranzi, cu o dotare la standarde superioare, membrã a Asociaþiei
Universitãþilor Europene ºi a Asociaþiei Universitãþilor Francofone.

Universitatea Spiru Haret este singura instituþie de
învãþãmânt superior particular din România care a semnat, la
Bologna, în anul 2005, Magna Charta Universitatum, document
programatic, care proclamã, dupã cum se cunoaºte, în faþa statelor
ºi a conºtiinþei popoarelor, principiile menite sã susþinã, în
prezent ºi în viitor, vocaþia universitãþii.

Suntem deosebit de mândri de faptul cã Universitatea noastrã
� singura instituþie academicã din întreg spaþiul ortodox � a avut
onoarea de a conferi titlul de Doctor Honoris Causa Sanctitãþii
Sale Papa Ioan Paul al II-lea, ilustrã personalitate a lumii
contemporane. Acceptarea, de cãtre Suveranul Pontif, a acestui
titlu academic, am considerat-o o expresie a preþuirii realizãrilor
lumii universitare româneºti, a dorinþei de reconstrucþie a
drumului spre unitatea lumii creºtine.

Vizita Papei Ioan Paul  al II-lea în România (7-9 mai 1999)
rãmâne un eveniment, cu semnificaþii aparte.

În primul rând, ea a fost împlinirea unei dorinþe vii a
Sanctitãþii Sale, care a simþit, de la începutul pontificatului sãu,
cã are vocaþia de a contribui la apropierea dintre Catolicism ºi
Ortodoxie, dintre Europa apuseanã ºi cea rãsãriteanã. Enciclica
papalã care evidenþiazã pe Sfinþii Chiril ºi Metodiu ca Apostoli
ai Europei sau enciclicele Orientale Lumen (Lumina rãsãriteanã)
ºi Ut unum sint (Cu toþi sã fie una) reliefeazã valorile spirituale
ale creºtinismului rãsãritean ºi dovedesc pe deplin interesul Papei
pentru unitatea creºtinã.

În al doilea rând, dimensiunea ecumenicã a acestei vizite, pe
parcursul cãreia Papa Ioan Paul al II-lea  ºi Preafericitul Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe din România s-au rugat împreunã
pentru unitatea creºtinã, a fost apreciatã ca un semn de speranþã
ºi bucurie într-o lume tensionatã ºi adesea confuzã.

Pentru noi, vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România are
valoarea permanentã a unui simbol de apropiere, dialog ºi
cooperare între Biserici, între Estul ºi Vestul Europei.

Ocazionatã de celebrarea a 50 de ani de la semnarea, la 25
martie 1957, a Tratatului de la Roma � document ce prevedea,
prin cele 248 de articole ale sale, principiile de organizare a
Pieþei Comune, moment esenþial în procesul construcþiei
Uniunii Europene -, reuniunea rectorilor universitãþilor
europene oferã cadrul generos pentru o dezbatere deschisã cu
privire la rolul universitãþilor în Europa, din perspectiva
Procesului Bologna, contribuind, în acest mod, la punerea
bazelor ºi consolidarea relaþiilor de colaborare în plan
academic, ºtiinþific, cultural dintre instituþiile noastre, dintre
popoarele noastre, pentru asigurarea continuitãþii procesului
de integrare europeanã.

Având în vedere contextul în care are loc aceastã reuni-
une, îmi permit sã vã supun atenþiei câteva gânduri inspirate
de viaþa, activitatea ºi opera strãlucitului diplomat român
Nicolae Titulescu, preºedinte al Ligii Naþiunilor în douã
legislaturi (1930, 1931) ºi de pilda memorabilã pe care
le-au reprezentat ºi le reprezintã viaþa ºi opera marelui

Întâlnirea rectorului Universitãþii Spiru Haret cu Preºedintele Italiei, Giorgio Napolitano

Papa Benedict al XVI-lea:
... Nevoia studiului cuprinzãtor al crizei modernitãþii.
Cultura Europei este puternic condiþionatã de noþiunea de modernitate.

Totuºi, prezenta crizã are mai puþin de-a face cu insistenþa modernitãþii pe
centralitatea omului ºi a preocupãrilor sale decât pe problemele ridicate de
umanism care pretinde cã edificã un regnum hominis bazat pe fundamentele
sale ontologice necesare. O dihotomie falsã între deism ºi umanism autentic a
dus la o situaþie în care umanitatea, în ciuda cuceririlor economice ºi tehnice,
se simte profund ameninþatã. Aºa cum a afirmat Papa Ioan Paul al II-lea: trebuie
sã ne întrebãm dacã în conflictul din cadrul acestui întreg proces, omul
devine într-adevãr mai bun, mai matur spiritual.

(Din cuvântarea rostitã în faþa participanþilor la
Întâlnirea europeanã a profesorilor universitari ºi a rectorilor,

în Marea Aulã Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului).

�Un nou umanism pentru Europa � rolul universitãþii�
Rãspunzând invitaþiei

rectorului Universitãþii Sapienza

din Roma, prof. univ. dr. Renato Guarini,
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,

preºedinte ºi rector, a condus delegaþia

Universitãþii Spiru Haret, care s-a bucurat

de o atenþie deosebitã în toate

activitãþile pe care le-a desfãºurat,

conferind prezenþei sale la aceastã

reuniune academicã de dimensiuni

europene, o semnificaþie aparte.

Întâlnirea rectorului Universitãþii Spiru Haret cu Suveranul Pontif,
Papa Benedict al XVI-lea

Suveran Pontif Ioan Paul al II-lea, gânduri cu puternice ºi
profunde reverberaþii în vremurile noastre.

Nicolae Titulescu ºi-a început activitatea diplomaticã în anul
1921, dupã încheierea primului rãzboi mondial, într-un context
istoric ºi socio-politic deosebit de complex ºi, pânã la sfârºitul
vieþii, ºi-a consacrat toate eforturile construirii unui viitor paºnic
ºi prosper pentru omenire, viitor în care dreptul forþei sã fie
substituit de forþa de neclintit a dreptului, agresiunea ºi rãzboiul
sã fie înlocuite cu respectul principiilor dreptului internaþional,
diferendele dintre state sã fie soluþionate pe cale paºnicã, iar
cooperarea sã se realizeze între parteneri egali. Potrivit convingerii
sale, progresul nu se poate înfãptui decât prin cooperarea
intelectualã, economicã ºi politicã a popoarelor, deoarece numai
cooperarea în pace ºi securitate va putea duce la acea
�spiritualizare a frontierelor� ºi �perceperea universalitãþii
speþei umane�.

Deºi au trecut mai bine de ºase decenii ºi jumãtate de la moartea
sa ºi faþa lumii s-a schimbat vizibil, Nicolae Titulescu se dovedeºte
a fi un clar ºi realist prevãzãtor al viitorului, întrucât principiile
enunþate, modelele de organizare a pãcii ºi cooperãrii, imaginate
de diplomatul român, sunt, în liniile lor generale, valabile ºi astãzi.
Aplicarea dreptului ºi a moralei în viaþa internaþionalã constituie
o necesitate, în contextul în care spectrul alegoriei vulturul ºi vrabia
(nam ego sum magnus tu es parvus � te mãnânc pentru cã eu sunt
mare, iar tu eºti mic) nu a dispãrut încã.

Nicolae Titulescu credea în forþa spiritului, în omul cult ºi
civilizat, conºtient de misiunea lui în istorie. Credea în cooperare,
cu condiþia ca fiecare sã aducã, în opera de colaborare, �cele
trei elemente fãrã de care nimic mãreþ nu poate fi înfãptuit:
dorinþa de înþelegere, voinþa, generozitatea�. Credea în progres,
în progresul continuu, afirmând: �Sistemul de realizare pe etape
are o calitate magicã; aceea de a deschide necontenit orizonturi
nebãnuite; odatã depãºitã o primã etapã, unele fapte care azi
par imposibile vor fi considerate atunci uºoare ºi fireºti�. Credea,
cu toatã convingerea, cã trebuie sã privim viitorul cu speranþã.

La rândul sãu, ilustrul umanist care a fost Sanctitatea Sa Papa
Ioan Paul al II-lea, prin personalitatea ºi opera sa, a marcat în mod
covârºitor ultimele decenii ale secolului XX ºi începutul noului
veac ºi mileniu. Conºtient fiind cã �numai prin culturã omul devine
ºi mai uman�, Suveranul Pontif atribuia universitãþilor un rol extrem
de important în viaþa societãþii.

Universitãþile � afirma Sanctitatea Sa � dispun de o uriaºã forþã
moralã pentru a se pronunþa în apãrarea dreptului ºi a echitãþii, ele
fiind instrumente de formare a tineretului, considerat �sarea ºi
lumina lumii�, ºi de rãspândire a culturii þãrii în care acestea
funcþioneazã. Aceste instituþii �trebuie sã se serveascã de unelte
corespunzãtoare de lucru, trebuie sã îºi modernizeze continuu
metodele pentru a se bucura de recunoaºtere în universul cultural,
pentru a-ºi pãstra credibilitatea ºi pentru a-ºi aduce contribuþia la
ºtiinþã, la care lumea din domeniul culturii ºi Biserica se aºteaptã�.
Universitãþile sunt chemate sã devinã martore ale adevãrului ºi
dreptãþii, sã oglindeascã conºtiinþa moralã a poporului.

Din aceastã perspectivã, în concepþia Suveranului Pontif,
�edificarea civilizaþiei europene trebuie sã se întemeieze pe
recunoaºterea demnitãþii persoanei umane ºi a drepturilor ei
fundamentale inalienabile, inviolabilitatea vieþii, libertatea ºi
dreptatea, fraternitatea ºi solidaritatea�. Uniunea Europeanã nu
trebuie sã fie, aºadar, doar �o realitate geograficã ºi economicã la
nivel continental, ci trebuie sã caute, înainte de toate, înþelegerea
de naturã culturalã ºi spiritualã, fãuritã printr-o construcþie fecundã
de valori ºi tradiþii multiple ºi semnificative�.

Iatã câteva idei ºi principii care, pe întinderea a peste opt decenii,
ºi-au demonstrat forþa ºi viabilitatea, continuând sã inspire, dar ºi
sã fundamenteze noi demersuri, în diferite domenii, într-o lume în
continuã schimbare. Sunt idei ºi principii care animã ºi comunitatea
universitarã europeanã, confruntatã cu noi exigenþe ºi provocãri,
cãrora trebuie sã le facã faþã, corespunzãtor aºteptãrilor societãþii
contemporane.

Vã mulþumesc.

Conferinþei Episcopale Europene � cardinalul
Peter Erdö, vicepreºedintele Comisiei
europene pentru justiþie, libertate ºi siguranþã
� Franco Frattini, comisarul european
pentru învãþãmântul superior, Jan Figel,
profesorul Georg Winkler � rector al
Universitãþii din Viena ºi preºedintele
Asociaþiei europene a universitãþilor.

Sub auspiciile preºedintelui Italiei, a avut
loc Întâlnirea rectorilor universitãþilor

europene, organizatã în Aula Magna a
prestigioasei Universitãþi Sapienza, fondatã
în urmã cu peste 700 de ani.

Preºedintele Italiei Giorgio Napolitano
s-a întâlnit,  înainte de deschiderea
lucrãrilor, cu grupul celor nouã rectori care
a prezidat desfãºurarea lucrãrilor reuni-
unii, între care ºi profesorul universitar
doctor Aurelian Gh. Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret.

Tema Reuniunii: �Rolul universitãþilor
în domeniul educaþiei ºi cercetãrii în
Europa� a fost amplu dezbãtutã.

�Europa de mâine se construieºte ºi prin
contribuþia universitãþii�, a þinut sã
sublinieze în cuvântul sãu rectorul
universitãþii gazdã, doctor Renato Guarini.
Domnia sa a pus accentul pe raportul dintre
eticã ºi ºtiinþã.

Sub titlul �Implementarea Procesului Bo-
logna în universitãþile europene�, în Aula
Magna a Universitãþii Sapienza, au fost
prezentate intervenþiile ºi mesajele unor

rectori de la universitãþi de prestigiu de pe
continent. Le prezentãm în ordinea aleasã de
organizatori: Universitatea din Bologna �
Italia, Universitatea Spiru Haret din
România, Universitatea Coimbra din
Portugalia, Universitatea Jagiellonã din
Cracovia � Polonia, Universitatea din Milano
� Italia, Universitatea din Olomouc � Repu-
blica Cehã, Universitatea din Palermo � Italia,
Universitatea din Pécs � Ungaria,
Universitatea din Valladolid � Spania.

Mesajul prof.univ.dr. Aurelian Gh.
Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru

În ultima decadã a lunii iunie, Capitala
Italiei a gãzduit Întâlnirea europeanã a
profesorilor universitari ºi a rectorilor,
organizatã sub înaltul patronaj al
Preºedintelui Republicii Italiene, a
Consiliului Conferinþei Episcopale
Europene ºi a Vicariatului de Roma.

Beneficiind de colaborarea a
numeroase congregaþii, comisii ºi
ministere, aceastã reuniune a fost
consacratã celei de a 50-a aniversãri a
semnãrii Tratatului de la Roma, la 25
martie 1957.

Tema centralã a Reuniunii: �Un nou
umanism pentru Europa � rolul
universitãþii�.

Au participat 120 de rectori ai unora
din cele mai prestigioase universitãþi ale
continentului european, precum ºi  circa
2500 de profesori universitari din 44 de
þãri.  Lucrãrile  Reuniunii au fost marcate
de valoarea deosebitã a celor 493 de
comunicãri ºtiinþifice ºi mesaje prezentate
în zilele Conferinþei.

La ceremonia inauguralã, care a avut loc
în Aula Magna a Universitãþii Pontificale
Laterana, au þinut scurte alocuþiuni Primarul
Romei � Walter Vetroni, preºedintele

Haret, a avut douã teme majore: evocarea
personalitãþii proeminente a diplomaþiei
româneºti ºi europene a lui Nicolae
Titulescu ale cãrui idealuri privind pacea
ºi prosperitatea Europei sunt mai  actuale
ca oricând ºi a ilustrei personalitãþi a lumii
contemporane Papa Ioan Paul al II-lea,
Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Spiru Haret.

În Marea Aulã Paul al VI-lea din
interiorul Cetãþii Vaticanului, Papa
Benedict al XVI-lea a rostit un discurs în
faþa participanþilor la Întâlnirea europeanã
a profesorilor universitari ºi a rectorilor.

Cei nouã rectori care au prezidat
desfãºurarea lucrãrilor reuniunii, între care
ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, au avut
prilejul de a primi individual binecuvân-
tarea Suveranului Pontif.

Un învãþãmânt superior excelent, de
calitate ºi o cercetare ºtiinþificã în
interesul studenþilor ºi  al societãþii în
ansamblul ei, acestea sunt în anul 2007
ºi pentru perspectivã provocãrile cãrora
trebuie sã le facã faþã universitãþile
europene! (C.T.)

A 50-a aniversare
a Tratatului de la Roma

a prilejuit o amplã reuniune universitarã europeanã în Capitala Italiei,
la sfârºitul lunii iunie. 120 de rectori ºi circa 2500 de profesori

universitari din 44 de þãri au participat la o dezbatere deschisã cu privire
la rolul învãþãmântului superior european, din perspectiva Procesului

Bologna, pentru asigurarea continuitãþii integrãrii europene

Desfãºurarea lucrãrilor Reuniunii

Universitãþilor � un rol tot mai important
într-o lume în continuã schimbare

M E S A J U L
Preºedintelui ºi Rectorului Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,

prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea

În Aula Magna a Universitãþii Sapienza, prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a fãcut parte din grupul celor
nouã rectori care a prezidat desfãºurarea lucrãrilor.
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Europa are nevoie de universitãþi puternice,
pentru a deveni puternicã

Istoria este unul dintre cei mai buni
profesori din viaþa noastrã

JAN FIGEL,
comisarul european
pentru învãþãmântul
superior

Procesul Bologna este un exemplu excelent. Multe universitãþi
fac parte din proces. Este continental acum. În câþiva ani a devenit
continental ºi e foarte bine nu numai pentru universitãþi, ci pentru
toatã Europa. Acesta este exemplul pe care îl dãm noi lumii:
deschidere, atracþie.

Domnilor ºi doamnelor,

Vreme de mai multe secole
universitãþile europene au constituit
terenul privilegiat al dezvoltãrii
cunoaºterii ºi a drepturilor individuale ºi
sociale. Permiteþi-mi sã afirm cã o mare
parte din ceea ce noi considerãm astãzi
ca fiind cele mai preþioase valori europene
au apãrut cu ceva timp în urmã, între
zidurile unei instituþii academice. În
epoca noastrã misiunea istoricã a
universitãþii s-a îmbogãþit simþitor,
dobândind dimensiuni europene. Dincolo
de îndatoririle moºtenite prin tradiþie,
astãzi universitãþile noastre ne pot ajuta
sã privim înainte la procesul de edificare
a Europei, îndeosebi prin gãsirea unui
echilibru corespunzãtor între efortul de
integrare al popoarelor ºi statelor Uniunii
ºi respectul pentru extraordinara ºi tot mai
extinsa noastrã diversitate culturalã. ªi
pentru cã epoca noastrã este aceea a
cunoaºterii, privim la lumea academicã cu
speranþa cã din ea se vor ivi contribuþii
hotãrâtoare pentru creºterea economicã ºi
bunãstarea socialã.

Aº dori sã încep prin a spune cã istoria
este unul dintre cei mai buni profesori din
viaþa noastrã ºi cã e foarte important sã
ne amintim, sã ºtim ºi sã înþelegem acest
lucru, pentru cã e foarte important pentru
identitatea noastrã; dacã ne pierdem
amintirile, pierdem mult din identitatea
noastrã. E foarte important pentru viitor.
Acum 50 de ani, la Roma a avut loc
evenimentul istoric al semnãrii unui Tratat
care a însemnat începutul construirii
unitãþii în pace ºi libertate. În aceastã
parte a continentului, acum 50 de ani, noi
trãiam în acea parte a continentului unde
unii au încercat sã construiascã unitate
fãrã libertate, ceea ce este inuman, ceea
ce este, desigur, de neînþeles. În 1957,
sovieticii au lansat Sputnik. Acum 50 de
ani au vrut sã guverneze Terra, teritoriile,
cu sateliþi, din spaþiu. Universitãþile au
fost printre primele care s-au ridicat
împotriva oricãrei îngrãdiri a libertãþii, fie
cã a fost vorba de naziºti, în 1939, invazia
de la Praga, din 1968, în Cehoslovacia.
Cred cã mesajul pentru care s-au ridicat a
fost libertatea academicã ºi perspectiva,
ca indicator al libertãþii ºi perspectivei
societãþii. Aºa cã mi-aº dori sã susþinem
libertatea academicã ºi perspectiva, nu
numai în Europa, ci în toatã lumea. Cred
cã a fost foarte frumos. Azi avem
democraþie, libertate, pace în Europa, dar
trebuie sã þinem cont cã acestea nu vin de
la sine, automat, nu sunt rezultatul unor
schimbãri întâmplãtoare. Sunt rezultatul
luptei oamenilor, sunt rezultatul
sacrificiilor oamenilor ºi pacea,
democraþia ºi libertatea pot predomina
numai în condiþiile umanitãþii ºi
solidaritãþii. Dacã pierdem umanitatea ºi
solidaritatea, ne pierdem Casa Europeanã,
relaþiile în cadrul Europei. Este un mesaj
important din partea oamenilor nu numai
din Europa, din aceastã parte a
continentului, ci pentru tot restul lumii,
inclusiv Orientul Mijlociu.

Cred cã dezvoltarea este un nume nou
pentru pace, aºa cum a specificat Papa Ioan
Paul al II-lea � dezvoltarea un nume nou
pentru pace, dezvoltare în interior ºi în
exterior. Avem nevoie ca þãrile sã rãspundã
provocãrilor epocii pe care o trãim ºi ale
mediului înconjurãtor. Este momentul
pentru solidaritate ºi responsabilitate. În
ce ne priveºte pe noi, Europa Centralã ºi
de Est, reunificarea a fost o întoarcere la
normalitate, a însemnat europenizare de
fapt. Acum, Europa este ea însãºi, pentru
cã e mai completã, mai diversã, mai
eterogenã, dar mai europeanã. ªi aº dori
sã spun cã pentru noi, azi, Europa înseamnã
umanism, mai mult umanism.

În primul rând, Europa nu înseamnã
piaþã sau geografie, Europa este o
comunitate de oameni, o comunitate de
naþiuni, o comunitate a comunitãþilor. Noi
nu reunim state, ci oameni, ºi a reuni
oameni nu înseamnã numai semnãturi sau
prim-miniºtri care se întâlnesc, ci mult mai
mult. ªi cea mai bunã caracterizare pentru

noi, în secolul XXI, este: diversitate ºi
unitate. Sunt douã laturi ale aceleiaºi
monede.

Diversitatea se amplificã datoritã
lãrgirii, datoritã emigrãrii, dar trebuie sã
ne strãduim sã realizãm unitatea, pentru a
echilibra cele douã laturi ale aceleiaºi
monede. ªi aceastã unitate, aceastã
invitaþie de a reuni umanitatea ºi a instaura
solidaritatea în Europa. Diversitatea
culturalã este religia noastrã, e definiþia
noastrã, nu e o problemã a noastrã. Din
acest punct de vedere, pot spune cã anul
acesta avem 3 alfabete în Europa: latin,
grec ºi chirilic.

Aceasta este Europa, nu e o problemã,
nu e nimic ciudat. ªi e important de
înþeles de ce Estul ºi Vestul trebuie sã se
uneascã, de ce, aºa cum a zis Papa Ioan
Paul al II-lea, Europa respirã prin cei doi
plãmâni: Estul ºi Vestul. Europa este
maximum de diversitate ºi minimum de
spaþiu. Un spaþiu minim în care oamenii
trãiesc foarte divers, foarte special. Am
spus toate acestea pentru a înþelege,
pentru a respecta cultura noastrã,
moºtenirea noastrã culturalã.

În al doilea rând, valorile fundamentale
ale Europei încep cu demnitatea umanã,
pentru noi toþi ºi pretutindeni. Cred cã
demnitatea umanã trebuie înþeleasã ca
dreptul inalienabil ºi indiscutabil ºi
autoritatea trebuie vãzutã ca obiectiv ºi
criteriu pentru politici. Modul în care
realizãm obiectivele ºi modul în care
înþelegem obiectivele. Europa e mai
puternicã acum decât în 1997. Statul nu
dã viaþã, ºi statele nu trebuie sã ia viaþa.
Statele trebuie sã respecte ºi sã protejeze
viaþa.

În al treilea rând, vigilenþa europeanã
se referã la apartenenþa centralã ºi
identitatea împãrtãºitã. În primul rând,
trebuie sã fim conºtienþi cã împreunã
suntem mai compleþi ºi mai capabili. De
aceea, vigilenþa e importantã. Europa nu
este doar o noþiune, o misiune. Europa este
aici, de aceea cred cã este în mâinile
noastre, în rãspunderea noastrã. Nu numai
sã aºteptãm de la alþii sã se angajeze pentru
Europa. Adevãrata noastrã identitate nu stã
în ceea ce ne deosebeºte de alþii, ci în ceea
ce ne leagã cu toþi oamenii. Aºa cã e mai
mult vorba de complementaritate. Fiecare
e unic, dar nu e vorba de exclusivitate, ci
de inclusivitate.  Este o invitaþie de a trãi
împreunã, având relaþii frãþeºti, într-o
singurã familie globalã.

În al patrulea rând, forþa Europei este
deschiderea, nu orientarea spre interior, nu
închiderea, ci deschiderea. Deschidere nu
înseamnã slãbiciune. Democraþia,
filosofia, teatrul, politica, studiul
fenomenelor universale au fost acceptate
de toatã lumea aºa cum au fost vãzute în
Europa. Deschiderea stã în vederi largi,
lipsa de prejudecãþi, adicã raþiune,
competenþã, dar ºi empatie, compasiune,
solidaritate ºi dragoste, afecþiune.  Acestea
toate ne þin uniþi. Orice încercare de a
transforma Europa într-o fortãreaþã, un
bastion, o slãbeºte, pentru cã izolarea
înseamnã slãbiciunea sau declinul
civilizaþiei.

În al cincilea rând, puterea Europei
este puterea atenþiei, exemplului bun,
puterea de a da exemplu. Procesul lãrgirii
a fost unul dintre cele mai anevoioase
procese de transformare din istoria
noastrã contemporanã, în special þãrile
post-comuniste, post-totalitare, în Spania,
Portugalia ºi Grecia. Din punctul de
vedere al diversitãþii culturale suntem o
superputere. Diversitate care atrage, care
respectã. Putem fi superputere nu numai
în fotbal, ci ºi în diversitate culturalã. Nu
existã europeni în afara, ci numai în
interiorul Europei. Acesta este rezultatul
acestei atracþii exercitate de Europa.

Procesul Bologna este un exemplu
excelent. Multe universitãþi fac parte din
proces. Este continental acum. Dupã
câþiva ani a devenit continental ºi e foarte
bine nu numai pentru universitãþi, ci
pentru toatã Europa. Acesta este exemplul
pe care îl dãm noi lumii: deschidere,
atracþie. Africa vede Europa ca un paradis.

UE este singura structurã care pare sã fie
o comunitate a diversitãþii, mai degrabã
decât o naþiune. De aceea, membrii
Uniunii nu o vãd ca o ameninþare, ºi aºa
ar trebui sã rãmânã. Civilizaþia europeanã
are nevoie de conducãtori fermi ºi
încrezãtori. Mai important decât orice:
unitate între vorbe ºi fapte. De aceea, ne
place sã ne reamintim de predecesorii
noºtri iluºtri: Adenauer, Shumann, pentru
cã ºi-au apãrat ferm principiile ºi s-au
gândit la generaþiile viitoare. De aceea, îi
numim �pãrinþi�, pentru cã s-au gândit la
generaþiile viitoare. De aceea, putem
folosi noþiunea �padre europeo, padre
familiae�, pentru cã nu erau mânaþi de
oportunism sau populism, ci de
responsabilitate. ªi pentru cetãþenii care
vor sã vadã de departe dacã Europa e o
soluþie ºi nu o problemã; le spunem cã
noi suntem Europa, nu ei, ceilalþi, sunt
Europa. Pentru prima oarã în 50 de ani,
în consiliu sunt ºi reprezentanþi din Est,
cred cã este un mesaj important, ºi le
doresc succes.

În al ºaptelea rând, educaþia ºi cultura
sunt indispensabile pentru cetãþenia
europeanã. Ne naºtem fiinþe umane, dar
devenim cetãþeni, ne naºtem persoane, dar
devenim personalitãþi, avem nevoie de
Europa în ºcoli, ºi ºcoli în Europa, nu mã
refer la geografie, ci conþinut. Integrarea
nu este un handicap pentru noii veniþi faþã
de cei existenþi deja, nu este asimilarea
celor mai mici de cãtre cei mai mari,
integrare înseamnã participare ºi ca sã
participãm trebuie sã cunoaºtem
regulile. Sistemul nostru de învãþãmânt
nu trebuie sã fie utilitar, nu trebuie sã se
axeze pe formarea abilitãþilor care sã
maximizeze profituri, ci trebuie sã se
ocupe de eticã, limbi strãine, competenþe
civice ºi sociale.

Punctul opt. Europa nu poate rãmâne
numai o comunitate economicã. Ideea este
preluatã într-un fel de la Jacques Delors.
Economia ºi cultura trebuie sã meargã
mânã în mânã. Economia ca necesitate,
cultura ca relaþii naþionale. Ambele sunt
foarte importante pentru viaþa omului.
Cultura modeleazã ºi dã putere ºi Europa
trebuie sã dea putere culturii. Înþeleg
cultura ca relaþiile cu ceilalþi, cum
relaþionãm cu ceilalþi în familie, în
comunitate, într-o naþiune, în Europa ºi
din acest punct de vedere, relaþiile sunt
partea cea mai importantã a vieþii, pentru
cã ele ne definesc orientarea, ele definesc
sensul acestor relaþii. ªi din acest punct
de vedere, religia, credinþa, convingerile
constituie miezul culturii ºi sunt sigur cã,
contribuþia la creºtinism, la identitatea ºi
istoria europeanã este substanþialã ºi de
netãgãduit. Desigur, deschiºi ºi împreunã
cu alte surse de umanism. Pentru cã viaþa
împreunã într-un mediu multicultural
necesitã o abordare interculturalã, ceea
ce înseamnã mai multã înþelegere.
Dialogul e un semn de maturitate, nu de
slãbiciune. ªi într-un dialog unu plus unu
poate însemna mai mult de doi. Înseamnã
buna înþelegere între oameni. Iar cultura
poate fi un catalizator al creativitãþii ºi
inovaþiei.

Punctul nouã. Europa trebuie sã devinã
o economie avansatã bazatã pe valori.
Cunoaºterea, acum, este o parte importantã
a strategiei noastre, fie cã e vorba de
Lisabona sau alte strategii regionale. Aºa
cã trebuie sã rãspândim cunoºtinþe mai
bine ºi mai mult. Asta este o obligaþie, e
vorba de calitate, dar ºi de mai mult. Iar
cunoaºterea înseamnã acces la educaþie ºi
educaþie cu conþinut îmbunãtãþit. Europa
are nevoie de calificãri, cunoaºterea trebuie
sã devinã accesibilã. Dar societatea
cunoaºterii nu este obiectivul final, cred
cã obiectivul principal trebuie sã fie
societatea superioarã, unde cunoaºterea ºi
valorile se unesc ºi merg mânã în mânã
scientia ºi sapientia sunt pãrþile
complementare ale cunoaºterii ºi
înþelepciunii noastre.

În sfârºit, trebuie sã fie ºi se luptã sã
fie liderul umanitãþii ºi solidaritãþii.
Acesta a fost visul omenirii în secolul XX.
Cred e foarte important sã folosim ce a
fost mai bun în moºtenirea noastrã, sã
învãþãm din pericolele trecutului, din ...,
din lagãrele de concentrare, sau alte
dimensiuni inumane, în loc de ciocnirea
dintre civilizaþii sau între civilizaþii, cred
cã e mai important sã luptãm pentru o
civilizaþie, pentru mai multã civilizaþie.
ªi dacã trebuie trasatã vreo linie
despãrþitoare care trebuie nu numai
remarcatã, ci ºi rezolvatã este cea dintre
fanatism, pe de o parte, ºi respectul pentru
viaþã, pentru ceilalþi, pentru oameni, pe
de altã parte, indiferent de origine:
religioasã, politicã etc.

În încheiere, aº spune cã e foarte
important sã ne inspirãm de la predecesorii
noºtri, de la o mare personalitate a
Germaniei care a spus cã Unitatea
europeanã a fost un vis al câtorva, care a
devenit speranþa multora ºi e acum o
necesitate pentru ambii. Cred cã e cea mai
bunã descriere a responsabilitãþii, pentru
necesitatea noastrã ºi viitorul nostru ºi sper
cã dumneavoastrã, distinºi profesori,
personalitãþi, sã fiþi apãrãtorii acestor visuri
ºi necesitãþi.

Fãrã identitate nu am putea exista
într-o Europã cu autoritate ºi prestigiu

în lume, ne-ar fi mult mai greu
sã vorbim limba integrãrii

FRANCO FRATTINI,
vicepreºedintele
Comisiei europene
pentru justiþie, libertate
ºi siguranþã

Valorile fundamentale ale fiinþei umane constituie patrimoniul
unei culturi ºi ale unor rãdãcini din care noi, europenii, ne-am
tras seva.

Eminenþe,
Iluºtri profesori,
Stimate autoritãþi,
Ilustre rector al Universitãþii Pontificale

Lateranense,
Doamnelor ºi domnilor,

Aºa cum s-a afirmat ºi eu am deosebita
plãcere ºi onoare sã mã aflu acum aici cu
dumneavoastrã, la aceastã întâlnire a
profesorilor universitari europeni. Este, cu
siguranþã, o întâlnire importantã care ne
oferã prilejul sã reflectãm, aº spune, încã
o datã, la drumul Europei, la rãdãcinile
Europei noastre, la identitatea acestei
Europe pe care o construim împreunã, la
50 de ani de la Tratatul de la Roma. Este o
întâlnire importantã nu numai pentru cã are
loc în ajunul aniversãrii a 50 de ani de la
semnarea Tratatului de la Roma, ci ºi
pentru cã ea se desfãºoarã în cadrul unor
iniþiative importante care au marcat acest
eveniment remarcabil în Europa întreagã,
dar este semnificativã, fãrã îndoialã,
aceastã dimensiune, aº spune sãrbãtoreascã,
care aminteºte de conºtiinþa Europei de
acum 50 de ani.

S-a afirmat cã fondatorii Europei unite
au vrut sã promoveze ºi sã construiascã
întorcând pur ºi simplu pagina,
considerând definitiv încheiatã cea mai
mare tragedie pe care a cunoscut-o
umanitatea pe teritoriul Europei noastre,
rãzboiul, ºi, în fond, precursorii noii
Europe au fixat un obiectiv extraordinar,
reprezentat chiar ºi în vremea lor de un
umanism al Europei care tocmai se nãºtea,
obiectivul esenþial pentru continentul
nostru fiind pacea, niciodatã rãzboiul. ªi
trebuie sã spun cã acest obiectiv
extraordinar care, cu siguranþã, nu este
acela al unei Europe a pieþelor, dupã cum
afirmã unii, este un þel foarte înalt, uman
ºi politic, ºi el a fost atins. Dar aceastã
întâlnire de astãzi este ºi un prilej de a
reflecta asupra viitorului, un viitor, aº
spune, care are încã contururi oarecum
nesigure. Eu cred cã o Europã care s-ar
arãta nehotãrâtã, fie ºi numai în legãturã
cu propria identitate, ar risca sã iasã
înfrântã dintr-o mare provocare ce o vrea
acum ºi aici o protagonistã a lumii de azi
în promovarea, nu doar în apãrarea pasivã
a drepturilor fundamentale ale omului.
Dacã Europa are o misiune în lumea
aceasta, la 50 de ani de la Tratatul de la

Roma, dupã înfãptuirea pãcii pe
continentul nostru, aceastã înaltã misiune
constã în promovarea valorilor pãcii ºi în
respectarea valorilor fundamentale ale
fiinþei umane.

Astãzi noi ne confruntãm cu o mare
provocare ce ne va însoþi în deceniile care
urmeazã, aceea de a deschide porþile
Europei în faþa speranþei milioanelor de
oameni care pãrãsesc sudul marcat de
sãrãcie, dar facem acest lucru când suntem
încã sfioºi, poate chiar nesiguri, în a oferi
acestor persoane, copii, femei ºi bãrbaþi,
o solidaritate care sã fie cu adevãrat ºi solid
ancoratã pe raportul drepturi � datorii, o
realitate solid ancoratã la ansamblul de
valori care lasã în urmã toate deosebirile,
mai mult, fac din ele o valoare adãugatã,
o bogãþie constantã. Chiar de curând unii
s-au gândit cã relativismul este cel mai bun
mod prin care noi am putea evita, chiar
refuza, dupã rãzboi ºi ororile sale, o idee
proprie europeanã despre toleranþã. Nu
s-a întâmplat aºa ºi cred cã nici nu se va
întâmpla.

Cred cã nu putem renunþa la deosebirile
existente între culturi, regiuni, sau la cele
istorice, în favoarea unei dimensiuni
inevitabil obtuze, o dimensiune neutrã care
stabileºte cã toate lucrurile sunt la fel, fãrã
sã cerem interlocutorilor noºtri, de exemplu,
asumarea reciprocã a unei scãri de valori
împãrtãºite de toatã lumea. Mã gândesc la
valoarea sacrã a vieþii, a fiecãrei fiinþe
umane, la respectarea necondiþionatã a
demnitãþii ºi egalitãþii dintre femei ºi
bãrbaþi,  în jurul cãrora trebuie sã ne putem
regãsi.  Eu cred cã, dacã nu s-ar þine seama
de acest principiu al unor valori
împãrtãºite, am risca sã nu þinem seamã,
în cazul deosebirilor care oricum existã, de
capacitatea lor realã de a se transforma
într-o valoare adãugatã, pentru cã ele ar
deveni inegalitãþi, s-ar transforma neîncetat
în inegalitãþi ireductibile. Iatã de ce valoarea
adãugatã a deosebirilor dintre noi se
îmbogãþeºte continuu, dacã existã un
teritoriu cu valori împãrtãºite, în realitate,
de toatã lumea. Trebuie sã spunem deschis:
fãrã identitate, într-adevãr, nu am exista ºi
nu am putea exista într-o Europã cu
autoritate ºi prestigiu în lume. Ne-ar fi mult
mai greu sã vorbim limba integrãrii, pe care
Europa trebuie sã ºtie sã o promoveze mai
bine ca în trecut, prin deschiderea tuturor
porþilor în faþa milioanelor de persoane care

vin din þãri ºi continente mai puþin
norocoase.

Aceastã întâlnire de astãzi are nevoie,
cu siguranþã, de bogãþie, de valori
spirituale, ºi mã refer, desigur, la Europa
noastrã care vine din trecut ºi care, fãrã
îndoialã, se hrãneºte din trecut.

Este adevãrat cã nu existã identitate în
lipsa unui proiect viitor, mai cred apoi cã
proiectul nostru viitor trebuie sã fie acela
de promovare ºi de îmbogãþire a drepturilor
fiinþei umane din oricare parte a lumii, dar
în primul rând de pe teritoriul continentului
nostru, dar nu existã identitate, este foarte
adevãrat, fãrã rãdãcinile trecutului nostru.
Rãdãcinile noastre, rãdãcinile Europei, îºi
trag seva din creºtinism ºi din religiozitate
care au exercitat o forþã esenþialã ºi ar fi
chiar absurd sã gândim acum cã am putea
sã o anulãm. Suveranul Pontif Benedict
al XVI-lea a amintit cã nu existã religie
fãrã libertate. Astfel se deschide, fãrã
îndoialã, un nou pasaj, aº spune un nou
pod, între religiozitate ºi lumea laicã, ºi,
în acelaºi timp, mai cred cã se exprimã cu
mare claritate împotriva ideii, profund
neliberale, de înfrângere, de cucerire, dar
nu prin cuvintele care sunt proprii
toleranþei ºi dialogului. Cred cã în acest
caz nu se poate formula o întrebare pur
retoricã pe care eu totuºi o pun: oare putem
continua sã ignorãm sau sã subevaluãm
importanþa acestei pãrþi vii a memoriei
noastre? Eu cred cã nu este posibil. ªi cred
cã nu este posibil, chiar dacã ºtim cu toþii,
iar eu o amintesc acum în treacãt, am avut
onoarea sã-i primesc pe miniºtrii de
externe europeni în timpul preºedinþiei
italiene a Uniunii Europene. O spun ºi o
amintesc tot în treacãt, chiar dacã subiectul
rãdãcinilor creºtine a prilejuit o intensã
controversã, a provocat o dezbatere
aprinsã, care au avut mai curând
caracteristicile unui prejudiciu ideologic,
duºman al adevãrului. Nu a existat un
dialog profund în acest sens, dupã cum nu
a existat o dezbatere serioasã în legãturã
cu motivele deschiderii unei discuþii
serioase ºi profunde pe tema rãdãcinilor
noastre, iar acest lucru împiedicã încã, de
exemplu, Consiliul Europei care tot
încearcã sã-ºi gãseascã un drum propriu
cãtre o nouã dimensiune instituþionalã, ºi
eu doresc din toatã inima sã-l gãseascã, dar
tocmai acest lucru împiedicã Consiliul
Europei de azi ºi de mâine sã redeschidã
subiectul.

Cred, însã, în concluzie, cã
imposibilitatea cu care practic trebuie sã
ne confruntãm pentru ca acest subiect sã
reintre în viitorul tratat constituþional
european nu ne poate determina sã
abandonãm dezbaterea, discuþia, înscrisã
pe agenda europeanã. Nu putem sã ne
lãsãm pradã descurajãrii pentru cã, din
cauza refuzului pãgubitor al unora,
dezbaterea nu a mai avut loc, aº spune cã
nu a avut loc pânã acum.

ªi mai cred cã prilejuri ca acesta pe care
îl aveþi dumneavoastrã astãzi, de reflecþie,
de studiu ºi de cercetare pot fi extraordinar
de importante pentru a demonstra Europei
noastre cã nu este nevoie sã ne blocãm
într-o discuþie ºi într-un conflict care nu
pot duce la o soluþie pozitivã, ci este
absolut necesar sã ne confruntãm în
privinþa valorilor rãdãcinilor noastre, dar
ele nu trebuie sã nege dimensiunea laicã a
statelor, ci sã afirme valorile istoriei
noastre din care au luat fiinþã prezentul
nostru, dar ºi viitorul nostru. Valorile
fundamentale ale fiinþei umane constituie
patrimoniul unei culturi ºi ale unor rãdãcini
din care noi, europenii, ne-am tras seva.
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În prim plan,
agenda modernizãrii universitãþilor

GEORG WINKLER,
rectorul Universitãþii
din Viena ºi preºedintele
Asociaþiei europene
a universitãþilor

Sistemul universitar al SUA este privit ca un model ºi, dupã
afirmaþiile lui David Ward, preºedintele Consiliului American al
Educaþiei, �este un model pentru cã sistemul american s-a dovedit
a fi elitist la vârf ºi democratic la bazã�.

Cu ani în urmã, aº fi folosit limba
latinã, dar acum limba englezã a devenit
limba dominantã în lumea universitarã.
Fãrã nici o îndoialã, universitãþile în
Europa au o tradiþie îndelungatã ºi
minunatã de aproape 1000 de ani.
Înfiinþarea universitãþilor s-a rãspândit
rapid în Europa medievalã, cu Bologna ºi
Parisul ca prime modele. În afarã de
instituþiile bisericii catolice, universitãþile
sunt cele mai vechi instituþii din Europa.
La începutul secolului XVII, conceptul
european de universitate a ajuns ºi în
America de Nord ºi a început sã se
rãspândeascã pe tot globul. Azi, lumea este
martora unui alt triumf al ideii de
universitate, în special în lumea în curs de
dezvoltare. India, de exemplu, aºa cum
s-a menþionat cu câteva sãptãmâni în urmã
în suplimentul revistei Time, intenþioneazã
sã mãreascã numãrul universitãþilor de la
aproximativ 300 în prezent la 1500 pânã
în anul 2015. Totuºi, în timpul Revoluþiei
franceze, universitãþile erau privite ca
demodate ºi ca piedici în calea progresului
social. În 1791, Comitetul constituþional
al Adunãrii Naþionale a declarat, în numele
progresului, cã universitãþile trebuie
desfiinþate. Universitãþile au fost înlocuite
de ªcoli speciale (Ecoles speciales). Multe
universitãþi tehnice în Europa au fost
înfiinþate ca ªcoala Politehnicã în prima
jumãtate a secolului XIX.

Rãspunzând acestei provocãri radicale
ºi utilitare ºi dupã ce peste 50% din toate
universitãþile au fost închise în epoca
napoleonianã. Humboldt a inventat
conceptul de �universitate humboldtianã
de cercetare�, universitatea cuprinzãtoare
�universitas literarum�, în cãutarea
adevãrului ºtiinþific ºi idealist nelegatã la
cererile societãþii. Ideea de libertate a
cercetãrii ºi predãrii a fost exprimatã prima
datã de Wilhelm Scheiermaher. Ca o
consecinþã, universitãþile au început sã se
concentreze numai pe studii doctorale,
renegând studiile de licenþã, ºi trimiþându-
le la licee, ºi abandonând studiile
masterale. Pe succesul ideii humboldtiene
am modelat studiile doctorale în lume.
John Hopkins University din Baltimore a
iniþiat la sfârºitul secolului XIX programe

de doctorat pe mãsurã ce sistemul
universitar se transforma într-un hibrid. În
educaþia medievalã, în educaþia echilibratã
din colegii au fost introduse programele
doctorale humboldtiene. Acest sistem
hibrid s-a dovedit a avea mare succes în
perioada masificãrii sectorului
învãþãmântului superior în secolul XX,
care a cuprins sistemul pe 3 cicluri,
universitãþile adoptã misiuni ºi profile
diversificate. Acest sistem pe 3 cicluri este
acum preluat în Europa prin Procesul
Bologna.

Deºi azi sãrbãtorim a 50-a aniversare
de la semnarea Tratatului de la Roma, cred
cã e important ºi potrivit pentru Europa,
în special pentru Europa continentalã, sã
se confrunte cu realitãþile dureroase care
vin în minte, când e vorba sã evaluãm
situaþia pe care o înfruntã universitãþile din
Europa. Trebuie sã reþinem trei aspecte:
nici sistemul universitar francez, nici cel
german humboldtian ºi nici cel britanic, ci
sistemul hibrid american s-a dovedit foarte
eficient în secolul XX ºi e folosit ca model
în lume. Sistemul american a permis
expansiunea masivã a numãrului de
studenþi care s-a numit �masificarea� ºi a
permis extinderea universitãþilor de
cercetare � 200-300 universitãþi � ºi astfel
a permis diversificarea misiunilor ºi
profilelor. Sistemul universitar al SUA este
privit ca un model ºi, dupã afirmaþiile lui
David Ward, preºedintele Consiliului
American al Educaþiei, �este un model
pentru cã sistemul american s-a dovedit a
fi elitist la vârf ºi democratic la bazã�. Aºa
cã e important sã reþinem cã acest sistem,
ºi nu sistemul nostru european e folosit ca
model de urmat.

Al doilea aspect important este cã
aceastã diversificare a sistemului american
a fost impulsionatã de universitãþile
autonome, publice ºi private, aproape fãrã
niciun fel de planificare la nivel federal.
Dar e important sã nu uitãm cã existã
planificare la nivel statal, în SUA, de
exemplu, sistemul californian, cu
Universitatea California, universitãþi de
stat ºi colegii comunitare, dar existã o
concurenþã în cadrul sistemului din SUA
inspiratã de mobilitatea studenþilor, a

personalului ºi de finanþarea fundaþiilor
ºtiinþifice naþionale, institutelor naþionale
de sãnãtate ºi alte instituþii.

Al treilea aspect referitor la realitãþi
dureroase este cã performanþa
universitãþilor americane, în special
performanþele de vârf sunt superioare celor
ale universitãþilor europene. Nu vreau sã
stabilesc un clasament al universitãþilor,
pentru cã ar putea fi privit ca fiind
controversat, dar aº dori sã mã refer la
diverse discipline, ºi ca sã nu vã plictisesc
prea mult, mã voi concentra asupra
domeniului matematicii, pentru cã
matematica nu este influenþatã de o
infrastructurã costisitoare ºi nu e
condiþionatã de limbile materne. Printre
cele 300 de studii de cercetare cele mai
des citate, aproximativ 200 vin de la
universitãþile din SUA ºi aproximativ
jumãtate din autori nu sunt nãscuþi în SUA.
În Europa, Franþa conduce, dar cu
aproximativ 20 de matematicieni dintre cei
300 de cercetãtori de top, urmatã de Marea
Britanie, cu 18 matematicieni ºi numai 7
din Germania. Ce e interesant de vãzut este
cã dacã luãm în considerare alte domenii,
fizica, biologia, universitãþile americane de
top au câºtigat masele, un numãr pe care
nu îl întâlnim în Europa, astfel cã
dezbaterile ºtiinþifice în multe domenii
sunt dominate de dezbaterile ºtiinþifice din
cadrul universitãþilor americane. Motivele
pentru care universitãþile europene au
rãmas în urma altor sisteme universitare
pot fi diverse. Mai întâi, emigraþia din
anii�30, impunerea limbii engleze ca limbã
ºtiinþificã ºi acesta este motivul pentru care
munca personalului din multe universitãþi
nu e respectatã în lumea ºtiinþei. În al
doilea rând, SUA a putut crea efect pozitiv
la scarã. Europa se caracterizeazã prin
fragmentãri naþionale ºi este o lipsã de
diversificare. Uneori avem impresia cã nu
existã decât o idee de universitate ºi nu o
varietate de misiuni ºi profile.

Al treilea motiv este cã modelul
cooperativ al erei post�68 a avut ca rezultat
în multe þãri universitãþile auto-referenþiale,
ocupate de dotarea internã.

În al patrulea rând, dintr-un motiv sau
altul, poate sistemul profesoral tradiþional,
lipsa de bani sau alt motiv, primele strategii
de cercetare nu sunt suficient de
independente. Dacã în Germania, vârsta
medie de abilitare este de 41 de ani este
clar prea avansatã, ºi ºtim cã oamenii de
ºtiinþã, ºtim cã diversele domenii de
cercetare sunt într-o oarecare mãsurã
dominate de tineri cercetãtori, ºi întrebarea
este dacã universitãþile le oferã un domeniu
de acþiune suficient pentru cercetãri
independente.

În al cincilea rând, Europa a fost mult
prea mult timp angajatã în programe
insuficient de transparente ºi sperãm cã
acest lucru va putea fi depãºit prin Procesul
Bologna. Faþã de aceste realitãþi dureroase,
azi existã douã provocãri, cu care trebuie
sã se confrunte universitãþile europene.
Prima este apariþia societãþii cunoaºterii,
care sperãm sã devinã pânã la urmã o
societate a înþelepciunii, ºi în al doilea rând
de globalizare. Aº dori sã scot în evidenþã

aceste douã tendinþe, pentru cã indicã
faptul cã responsabilitatea masivã este a
universitãþilor ºi acestea încearcã sã facã
faþã acestei responsabilitãþi, dar întrebarea
e dacã au mijloacele necesare pentru asta.
Odatã cu apariþia societãþii cunoaºterii,
ºtim cã trebuie sã mãrim rata de
participare, ºtim cã trebuie sã  facem mai
mult cu privire la învãþarea pe tot parcursul
vieþii. Dacã este sã comparãm rata de
participare din þãrile europene cu cea din
SUA ºi þãrile scandinave, trebuie sã
spunem cã ar trebui sã existe cu 50% mai
mulþi studenþi. ªi asta este necesar pentru
cã educaþia ºi  abilitãþile au devenit atât de
importante, pentru adoptarea, folosirea
strategiilor, pentru adoptarea noilor
tehnologii, ºi pentru a inova ºi a veni cu
strategii de prim rang. În special, în
domeniul învãþãrii pe tot parcursul vieþii,
nu ne adresãm suficient categoriilor de
vârstã între 35-60 de ani. Dacã ne referim
la categoriile de vârstã între 35-39 de ani
înscrisã în învãþãmântul superior vom
vedea cã în SUA aproximativ 5% din
categoria aceasta de vârstã este înscrisã în
universitãþi, pe când în Europa sunt mai
puþin de 2%. În ce priveºte învãþarea, cum
putem transforma instituþiile noastre din
educaþia elitelor în educaþia de masã, deºi
acest aspect poate fi pus peiorativ, dar cred
cã e important sã constatãm cã
universitãþile educã azi peste 50% din
populaþie. Al doilea aspect pe care trebuie
sã îl luãm în considerare este intensificarea
cercetãrii. Nu vreau sã vã plictisesc cu
detalii despre cât de costisitoare a devenit
infrastructura, dar am putea rezuma totul
la urmãtoarele: cercetarea universitarã
cuprinzãtoare necesitã azi cel puþin 1
miliard de euro pe an. Dar câte universitãþi
europene dispun de un astfel de buget? Le
putem numãra pe degetele de la o mânã.
În timp ce dacã privim în SUA cã sunt zeci
de universitãþi care au în profil ºi activitãþi
de cercetare care au un buget de 1 miliard
de euro ºi dacã luãm în considerare nivelul
investiþiilor din Singapore, Coreea, China,
vom constata cã se vor apropia mai repede
de acest buget decât noi, în Europa. ªi
întrebarea este: care va fi rãspunsul
financiar la asta? ªtim cã procesele politice
sunt astfel structurate, încât din cauza
îmbãtrânirii populaþiei, problemele de
asistenþã medicalã, sistemul de pensii etc.
au câºtigat mai multã importanþã politicã
decât cercetarea.

În al patrulea rând, în ce priveºte
provocarea societãþii cunoaºterii, dat fiind
cã educã un numãr atât de mare din
populaþia noastrã, universitãþile trebuie sã
aibã grijã de angajabilitatea absolvenþilor.
Dacã luãm în considerare toþi studenþii care
au absolvit ºi au vârste între 25 ºi 29 de ani
veþi vedea cã în SUA numai 2,6% sunt
ºomeri, în timp ce în Europa sunt 8,5%,
adicã de 3 ori mai mult. ªi deºi SUA are
mai mulþi absolvenþi ºi are mai multe plãþi
de fãcut pentru învãþãmântul superior, în
Europa avem mai mulþi ºomeri. Trebuie sã
facem faþã celei de-a doua provocãri, ºi
anume globalizarea învãþãmântului superior
ºi cercetãrii. Nu vreau sã vorbesc despre
globalizare, care este consideratã

internaþionalizarea economiei, datoritã
intensificãrii schimbãrilor tehnologice. Dar
aº vrea sã discut despre noile forme de
universitãþi care apar. În primul rând,
aºa-numitele universitãþi deschise,
caracterizate prin conceptul de învãþãmânt
deschis ºi la distanþã. În Marea Britanie,
universitatea deschisã cu peste 230.000
studenþi, dar e important sã reliefãm cã
universitatea deschisã este tot orientatã spre
cercetare, este printre universitãþile de top
din Marea Britanie ºi e important cã au grijã
de educaþia pentru adulþi. Universitatea
deschisã din Pakistan are 1,8 milioane de
studenþi pentru cã acest fel de universitãþi
pot aborda dificultãþile din þara respectivã
folosind ºi interconectabilitatea care a
apãrut în aceste þãri. Recent s-a deschis
Universitatea Deschisã Arabã care are
50.000 de studenþi. ªtim cã se depun eforturi
pentru a se crea universitãþile virtuale. ªtim
cu toþii eforturile Universitãþii Pheonix în
aceastã privinþã. Întrebarea dacã acestea vor
avea succes rãmâne deschisã, dar dupã cum
se poate vedea din conceptul de
�universitatea de conþinut� introdus de
Chuck Nest, Preºedintele MIT; MIT a creat
un cadru transcendent, accesibil, puternic,
constructiv de materiale ºi platforme
deschise folosit de mulþi oameni din lume
ºi e interesant de vãzut cã utilizatorii sunt
numai 40% din SUA, 25% din Asia, 15%
din UE ºi restul de pe alte continente. ªi
vedem noile forme, noile moduri de
învãþãmânt informal, iar rolul universitãþilor
este de a valida ºi a categorisi cunoºtinþele,
nu de a mai transfera cunoºtinþe. Aºadar, se
naºte întrebarea: ce profil ºi ce misiune vor
avea universitãþile comerciale, universitãþile
de conþinut, ºi aceastã tendinþã este
consolidatã de importantul proiect al
Google lansat în decembrie 2004, care
constã în scanarea a 7,8 volume ale
bibliotecii Universitãþii Michigan, acum 25
de alte universitãþi vor urma. ªi putem vedea
din nou cã cunoaºterea va deveni uºor
accesibilã; ºtim cã mai mult de 1 miliard de
oameni din lume sunt interconectaþi prin
diverse sisteme, aºa cã întrebarea este ce
rol vor avea universitãþile?

Aºadar, daþi-mi voie sã spun cã
universitãþile europene trebuie sã discute
ceea ce Comisia Europeanã a numit
�agenda modernizãrii�. Nu vreau sã intru
prea mult în detalii, pentru cã, deºi am
participat ca expert la discuþie, este vorba
despre o altã instituþie aici, Comisia
Europeanã. Daþi-mi voie sã scot în
evidenþã 5 puncte pe care trebuie sã le
rezolvãm destul de rapid. Trebuie sã
sporim accesul într-un mod mai echitabil,
adicã trebuie sã mãrim rata de participare
ºi trebuie sã lãrgim sistemul nostru de
puncte. Al doilea aspect important, trebuie
sã identificãm rezultatele excepþionale din
cercetare care pot fi implementate
printr-o finanþare mai competitivã la nivel
european ºi ce e mai important, apariþia
standardelor europene de calitate în
legãturã cu excelenþa în cercetare pentru
cã ºtim cã în multe þãri sunt, dacã pot spune
aºa, iluzii naþionale. Al treilea aspect este
cã trebuie sã înlãturãm barierele
geografice, sectoriale care înconjoarã
universitãþile europene, trebuie sã
intensificãm mobilitatea, ºi ce e mai
important, trebuie sã intensificãm nu
numai mobilitatea orizontalã, adicã sã
facem schimb de studenþi, dar ºi
mobilitatea verticalã, astfel încât studenþii
sã-ºi ia licenþa în þara A, masteratul în þara
B ºi doctoratul în þara C. În al patrulea rând,

trebuie sã creãm autonomie realã ºi sã
asigurãm responsabilizarea universitãþilor.
Cred cã e important sã recunoaºtem cã
universitatea este instituþia care conteazã
în societatea cunoaºterii, care conteazã
într-o lume din ce în ce mai globalizatã. ªi
acesta e motivul pentru care trebuie sã
implementãm de jure i de facto autonomia,
în timp ce trebuie sã ne gândim la
structurile noastre interne de conducere.
Trebuie sã reþinem cã structura urmeazã
strategia ºi trebuie sã mai reþinem cã
instituþiile trebuie sã prezinte strategii
instituþionale privind predarea, cercetarea,
asigurarea calitãþii.

În al cincilea rând, ar trebui sã fie clar
pentru societãþile europene cã trebuie sã
reducã decalajele de finanþare astfel ca 2%
din PIB sã fie cheltuit pentru învãþãmântul
superior, cel puþin pânã în 2015, aºa cum
a sugerat Comisia, ºi susþinut puternic de
universitãþi ºi acest þel este al doilea þel,
pe lângã 3% care trebuie cheltuiþi pe
cercetare ºi dezvoltare. ªi e clar cã sumele
nu trebuie numai mãrite, ci trebuie sã fie
ºi competitive.

Nu închei discursul fãrã a accentua
asupra faptului cã Europa are o ºansã mare,
de a avea universitãþi puternice, cu un
profil european clar în lume. În lumea de
mâine, în care concurenþa va creºte ºi mai
mult, datoritã noilor tehnologii ºi
globalizãrii, ºi într-o lume caracterizatã
prin interconectivitate.

Daþi-mi voie sã închei, subliniind trei
puncte, care cred cã vor consolida pe viitor
universitãþile.

Primul este acela cã trebuie sã
consolidãm dimensiunea europeanã.
Europa are nevoie de mai multe puncte
comune de referinþã în învãþãmântul
superior ºi în cercetare. Europa are nevoie
de o zonã europeanã a învãþãmântului
superior, cu mobilitatea studenþilor, ºi  are
nevoie de o zonã europeanã a cercetãrii cu
mobilitatea cercetãtorilor. Douãzeci de ani
de Erasmus, generaþiile Erasmus, ºi
începutul ferm al Consiliului European al
Cercetãrii demonstreazã cã bunurile
publice europene organizate, finanþate la
nivel european au deschis noi orizonturi
care dau speranþe ºi forþã universitãþilor
europene. Al doilea punct este acela cã
Europa trebuie sã profite de diversitatea
culturalã ºi lingvisticã din cadrul ei.
Comisarul Figel a spus cu privire la
diversitatea culturalã, cã Europa este o
superputere. Dar trebuie sã mai insistãm
asupra acestui aspect din punct de vedere
strategic, astfel încât sã exploatãm acest
lucru, ºi sã-l folosim, ºi sã putem sã
modelãm profilul universitãþilor în lume.
Pentru cã e adevãrat cã Europa se
caracterizeazã prin maximum de
diversitate ºi minimum de spaþiu. Sã
sprijinim aceastã idee. Al treilea punct este
cã universitãþile europene trebuie sã
promoveze teme globale: îmbãtrânirea,
schimbarea climei, energia alternativã,
alimentarea cu apã, ºi sã consolidãm
responsabilitãþile faþã de societatea noastrã
durabilã. Avem o tradiþie bunã ºi am putea
deveni un model de urmat în lume, dacã
accentuãm aceste aspecte.

ªi, în acest context, apreciez renaºterea
unui nou umanism care poate ajuta
universitãþile din Europa sã dobândeascã
noi puteri ºi un profil în lume ºi sã îºi
asume responsabilitãþi în cele din urmã. Pe
scurt, Europa are nevoie de universitãþi
puternice, pentru a deveni puternicã.
Mulþumesc!

Interviuri acordate Televiziunii România de Mâine

Întrebare: V-am ascultat atent ºi am
înþeles cã ideile de la Lisabona sunt
viabile, de actualitate ºi cã sunteþi un
susþinãtor al universitãþilor puternice ca
un punct esenþial în dezvoltarea
generaþiilor viitoare. Ce pãrere aveþi
despre aceasta?

Figel: Universitãþile sunt importante
pentru istoria Europei, dar ºi pentru viitorul
Europei. Cred cã modernizarea, plasarea
universitãþilor în centrul societãþii, în
centrul strategiilor e foarte importantã ºi,
din acest punct de vedere, cred cã
universitãþile trebuie sã se apropie mai
mult de economie, de societate. Pe de o
parte, avem nevoie de autonomie, dar pe
de altã parte, avem nevoie de
responsabilizare. Nu putem produce tineri
ºomeri. Ei nu trebuie sã fie în urma
evoluþiei, ci în avangarda evoluþiei.

Î.: Cum intenþionaþi sã sprijiniþi aceste
þeluri nobile?

F.: Acestea sunt, într-adevãr, þeluri
nobile, dar foarte pragmatice într-un fel,
pentru cã fie înþelegem cã trebuie sã
investim mai mult ºi mai serios în
cunoaºtere ºi împotriva exportului de
inteligenþã, sau vom deveni un fel de Liga
a 2-a în cunoaºtere, proprietate
intelectualã, invenþii, creºtere economicã,
locuri de muncã.

De aceea cred cã acum e un moment
hotãrâtor. Pentru prima datã dupã 50 de ani,
unii dintre liderii europeni, ultima oarã în
Letonia, ºi înainte la Hampton Court, au
pus universitãþile printre principalele
strategii sau zone de dezvoltare pentru
viitorul Europei. La Londra sau Hampton

Court s-a discutat despre demografie,
energie, cercetare, securitate ºi
universitãþi ca zone de dezvoltare
pentru viitor. ªi în Letonia, când am
discutat despre inovaþii în Europa,
pentru a face ca Europa sã fie mai
inovatoare, universitãþile au fost trecute
primele pe listã.

Î.: În viziunea dumneavoastrã,
învãþarea pe tot parcursul vieþii va
schimba statutul universitãþilor?

F.: Cu siguranþã, pentru cã învãþarea
pe tot parcursul vieþii devine o
necesitate, nu e un lux, se adreseazã
doar nu elitelor, devine o problemã a
întregii societãþi, cu cât mai devreme
putem deschide sistemele pentru
învãþare pe tot parcursul vieþii, cu atât
mai bine pentru oameni, pentru societãþi
ºi universitãþile trebuie sã se implice.
Nu se poate concepe numai învãþãmânt
superior, fãrã învãþãmânt pentru adulþi,
fãrã metode, cãi noi de predare continuã
dupã absolvire. Deci, învãþãmântul pe
tot parcursul vieþii ºi universitãþile sunt
complementare.

Î.: Ultima întrebare: sã sperãm în
sprijinul susþinut al Comisiei Europene?

F.: Comisia este un susþinãtor
puternic nu numai pentru învãþãmântul
pe tot parcursul vieþii, ci ºi pentru
modernizare ºi cooperare în învãþãmânt.
Am spus în faþa Parlamentului cã fãrã
învãþãmânt pe tot parcursul vieþii, ne
vom confrunta cu tot mai puþin câºtig
pe tot parcursul vieþii. Aºa cã fie îl
obþinem, fie suntem niºte perdanþi. Dar
cred cã acum e un moment hotãrâtor.

Î.: Mulþumesc foarte mult.

Întrebare: Suntem din România, de
la Televiziunea România de Mâine care
aparþine Universitãþii Spiru Haret. Am
admirat foarte mult discursul
dumneavoastrã.

Winkler: Mulþumesc foarte mult.
Î.: Se poate? Suntem foarte

interesaþi, domnule rector, ºi preºedinte
al Uniunii Rectorilor din Europa, de
punctul dvs. de vedere asupra întãririi
poziþiei universitãþilor în viitor. Aþi fãcut
o comparaþie strãlucitã vizând
posibilitãþile financiare, ºtiinþifice,
chiar ºi din perspectiva numãrului
privind diferenþele esenþiale dintre
Europa ºi SUA, ca ºi punctul de vedere
optimist, de a ne fi reîntors, de a fi
împreunã. Care este punctul dvs. de
vedere privind unificarea, sau mai bine
zis întãrirea relaþiilor dintre universitãþi
în Europa?

W.: Mai întâi, cred cã e foarte
important sã pãstrãm diversele sisteme
naþionale; nu e nevoie sã le înlãturãm.
Ceea ce ne trebuie, de fapt, este o
concurenþã între sisteme. Deci, ceea ce
trebuie este ceea ce noi numim în UE
�metoda deschisã de coordonare�, sã
facem ca sistemele noastre sã fie
transparente, sã permitem mobilitatea
între sistemele noastre, dar sã avem
sisteme diferite pentru cã avem nevoie
de diversitate culturalã.

Î.: ªi dacã nu sunt bani?
W.: Dacã nu sunt bani, guvernele

trebuie sã aibã în vedere acest punct
important ºi sã ajute universitãþile bune.
Dar cooperarea dintre universitãþi ar
putea urma acest model, ºi cred cã

Europa va fi puternicã prin cooperarea
dintre universitãþi.

Î.: Câte universitãþi se preconizeazã sã
existe în Europa în 2050?

W.: Dacã facem o comparaþie directã
cu SUA, 200 sau 300 universitãþi în Europa
ar fi suficient. Acum puteþi calcula câte ar
trebuie sã fie în þara dvs., având în vedere
numãrul de locuitori, tradiþia, forþa
academicã etc. Pe de altã parte, ºtim cã
societatea cunoaºterii se va dezvolta în
continuare, asta înseamnã cã cercetarea se
va intensifica de aici înainte.

Î.: Asta ce ar însemna?
W.: Asta ar însemna 400-500

universitãþi de cercetare în Europa, dar
trebuie sã fie foarte clar cã ne trebuie mai
mulþi bani. Iar banii trebuie sã vinã nu
numai din surse publice, ci ºi din surse
private.

Î.: Ce ne puteþi spune de procentajul
de tineri implicaþi în cercetare pânã în
2050?

W.: Aºa cum a arãtat în discursul meu,
cred cã acest numãr trebuie sã creascã,
pentru cã dacã luãm de exemplu
universitãþile italiene, media de vârstã
implicatã în cercetare este de peste 50 de
ani. Deci, avem o populaþie avansatã în
vârstã în cadrul universitãþii, ceea ce nu e
cazul în Anglia, de aceea universitãþile
engleze sunt mai vibrante, ca ºi unele
dintre universitãþile de pe continent, pentru
cã ele nu se confruntã atât de mult cu acest
aspect al îmbãtrânirii.

Î.: ªi ultima întrebare. Va continua
exportul de inteligenþã?

W.: Sperãm cã nu.
Î.: Mulþumesc foarte mult pentru

interviu. Interviuri realizate de Corneliu Toader

GEORG WINKLER,
rectorul Universitãþii din Viena,

preºedintele Asociaþiei europene a universitãþilor

JAN FIGEL,
comisarul european pentru învãþãmântul superior
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ADMITEREA ÎN ANUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT 2007-2008
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

� 30 de facultãþi cu 50 de specializãri ºi  59 de programe
de masterat
�  52 de Centre pentru Învãþãmântul la Distanþã în þarã
ºi la New York, Toronto, Madrid, Paris, Roma, Viena,
Chiºinãu ºi Tel Aviv
�  180.000de studenþi, înscriºi la cursurile de zi, la
distanþã ºi cu frecvenþã redusã
� 50.000 de 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
� 36 de imobile proprii, cu o suprafaþã de peste 110.000 mp

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

Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3 (clãdire 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, Sector 1  (clãdire în proprietate)

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)

SPIRU HARET o universitate performantã
pentru performanþa ta în profesie!
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Universitatea Spiru Haret,
singura instituþie de învãþãmânt superior particular din România -

semnatarã a Magna Charta Universitatum de la Bologna

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

 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 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/undergraduate/index.shtml
Universitatea Harvard -  Facultatea de Drept
� durata studiilor universitare de licenþã:  3 ani
� numãr de credite de studiu transferabile: 180
Link: www.law.harvard.edu/admissions/jd/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

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

universitare de licenþã Drept, specializarea Drept

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenþã la Universitatea Spiru Haret
� 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.

� 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.

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 di-
ploma de bacalaureat, în original (pentru cei
care urmeazã a doua facultate).
Un dosar plic.

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 prac-
tice 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.

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.

� 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.

FACILITÃÞI
ACORDATE STUDENÞILOR UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

Taxele de ºcolarizare
pentru anul universitar 2007-2008:
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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(0)158.102.174, 0033(0)142.234.487 (telefoane)
51. ROMA, Piazza Delle Coppelle, 72/B, 00186, Roma, (0039)066.858.39.02 (telefon),
        (0039)066.821.57.44 (telefon/fax)
52. VIENA, A-1220, Wien, Meissnergasse 5/1/1, 0043/195.879.40 (telefon/fax),
         0043/676.977.35.91, 0043/676.977.35.96 (telefoane)

Învãþãmântul la distanþã (I.D.) la Universitatea Spiru Haret

� Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, art. 60 (1):

�Activitatea didacticã se poate organiza în urmãtoarele forme:
de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã. Formele de
învãþãmânt seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi organizate
de instituþiile de învãþãmânt superior care au cursuri de zi�;

 � Ordinul nr. 308 din 12 februarie 2007 al ministrului
educaþiei ºi cercetãrii privind criteriile generale de organizare

ºi desfãºurare a admiterii în ciclul de studii universitare de
licenþã, de masterat ºi de doctorat pentru anul universitar
2007-2008, art. 1:

�Admiterea în învãþãmântul superior de stat ºi particular, pentru
fiecare ciclu de studii, se organizeazã pe baza metodologiilor proprii
de admitere stabilite de fiecare universitate, cu respectarea
prevederilor legislaþiei în vigoare ºi ale prezentului ordin.�

Baza legalã a învãþãmântului la distanþã:

Centre teritoriale ale Universitãþii Spiru Haret
pentru Învãþãmântul la Distanþã (I.D.)

MASTERATUL la Universitatea SPIRU HARET
ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ZI ªI ONLINE

� 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.
� 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.
� 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, Sighetul-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.
� 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.

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

Informaþii  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
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� De luni pânã miercuri, inclusiv, ºi vineri,
la ora 19, emisiunea Academica
� Luni � Economia pentru cine?

� Marþi � Istoria care doare.
� Miercuri � ªtiinþã.

� Vineri � Ateneul Artelor.

ªoseaua Berceni, nr. 24

LUNI
16 iulie 2007

06:00  Top sport (r)
06:30  Film documentar: Cinemania (r)
07:00  Deschide cartea! (r)
07:28  Promo
07:30  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
08:30  Liceeni ºi studenþi pe scena afirmãrii (r)
09:00  Top TVRM
10:00  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Film documentar: Cinemania (r)
10:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
           la dispoziþia dvs. (r)
12:10  Stagiunea TVRM � teatrul în fotoliul de acasã (r)
14:00  Promo Universitatea Spiru Haret
14:10  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 46)
14:30  Astã searã filmãm în familie (r)
16:00  Film documentar: Cinemania
16:30  TVRM sub steaua vacanþei. Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:00  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
           la dispoziþia dvs
18:00  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (ep. 29)
18:50  Promo Universitatea Spiru Haret
19:00  Academica � Economia pentru cine?
           Realizator Ilie ªerbãnescu
20:00  Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00  Vedete ºi competiþii. Emisiune de Mugur Popovici
21:30  Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader (r)
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Promo Universitatea Spiru Haret
23:40  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
00:15  Academica � Economia pentru cine? (r)
01:00  Apel telefonic (r)
02:00  Vedete ºi competiþii (r)
03:00  Idei în dialog (r)
04:00  TVRM sub steaua vacanþei (r)

MARÞI
17 iulie 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film documentar: Planeta noastrã (r)
07:00  Performeri în arenã (r)
07:28  Promo
07:30  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
08:30  Studenþi la rampã: Examene la Facultatea de Teatru
           a Universitãþii Spiru Haret. Emisiune de Dumitru Cucu
09:00  TOP TVRM
10:00  Promo Universitatea Spiru Haret
10:10  Film documentar: Planeta noastrã (r)
10:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
           la dispoziþia dvs. (r)
12:10  Telemagia (r)
14:00  Promo Universitatea Spiru Haret
14:10  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 47)
14:30  TVRM la sugestia dvs. Emisiune de Ion Bucheru
15:30  Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
16:00  Film documentar: Planeta noastrã
16:30  TVRM sub steaua vacantei. Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:00  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
           la dispoziþia dvs
18:00  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (ep. 30)
18:50  Promo Universitatea Spiru Haret
19:00  Academica � Istoria care doare.
           Emisiune de Mircea Dogaru
20:00  Muzicoteca TVRM. Emisiune de Viorel Popescu
21:00  Bucureºti, Bucureºti. Emisiune de Carmen Fulger
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Promo Universitatea Spiru Haret
23:40  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
01:00  Academica � Istoria care doare (r)
02:00  Muzicoteca TVRM (r)
03:00  Bucureºti, Bucureºti. (r)
04:00  TOP TVRM (r)
05:00  TVRM sub steaua vacanþei (r)

MIERCURI
18 iulie 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film documentar: Supertehnologii (r)
07:00  Cinepanorama (r)
07:28  Promo
07:30  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
08:30  Best of folclor. Emisiune de Theodora Popescu
09:00  TOP TVRM
10:00  Promo Universitatea Spiru Haret
10:00  Film documentar: Supertehnologii (r)
10:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Ioan Pop de Popa
           la dispoziþia dvs.(r)
12:10  Bucureºti, Bucureºti (r)
14:00  Promo Universitatea Spiru Haret
14:10  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 48)
14:30  Preþul succesului (r)
16:00  Film documentar: Supertehnologii
17:00  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
           la dispoziþia dvs.
18:00  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (ep. 31)
18:50  Promo Universitatea Spiru Haret
19:00  Academica � ªtiinþã.
           Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
20:00  Casã dulce româneascã.
           Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00  Sub steaua vacanþei. Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Promo Universitatea Spiru Haret
23:40  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
00:15  Casã dulce româneascã (r)
01:30  Academica � ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
02:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)
04:30  Top TVRM (r)
04:00  TVRM sub steaua vacanþei (r)

JOI
19 iulie 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film documentar: Tehnologii la zi (r)
07:00  Sportul în lume (r)
07:28  Promo
07:30  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
09:00  Top TVRM
10:00  Promo Universitatea Spiru Haret
10:10  Film documentar: Tehnologii la zi (r)
10:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
           la dispoziþia dvs.
12:10  TVRM sub steaua vacanþei (r)
14:00  Promo Universitatea Spiru Haret
14:10  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 49)
14:30  Viaþa ca un spectacol (r)
15:30  Curat, murdar. (r)
16:00  Film documentar: Tehnologii la zi
16:30  TVRM sub steaua vacanþei.
           Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:00  TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
           la dispoziþia dvs.
18:00  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (ep.32)
18:50  Promo Universitatea Spiru Haret
19:00  Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00  Petrecerea româneascã. Emisiune de Georgel Nucã
           ºi Florin Racoci
22:00  Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Promo Universitatea Spiru Haret
23:40  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
00:30  Petrecerea româneascã (r)
01:30  Profil spiritual
03:00  Gazonul fierbinte (r)
04:00  Top TVRM (r)
05:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)

VINERI
20 iulie 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Film documentar: Body & Soul (r)
07:00  Compania de turism (r)
07:28  Promo
07:30  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
08:30  Mioriþa. Antologie de folclor tradiþional (r)
09:00  TOP TVRM
10:00  Promo Universitatea Spiru Haret
10:10  Film documentar: Body & Soul (r)
10:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  Arta documentarului (r)
12:10  Petrecerea româneascã (r)
14:00  Promo Universitatea Spiru Haret
14:10  Film serial: Inspectorul Moulin � Franþa (ep. 50)
14:30  Generaþii de succes (r)
16:00  Film documentar: Body & Soul
16:30  TVRM sub steaua vacanþei. Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:00  Best of la Porþile dorului. Realizator Mugur Popovici
18:00  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (ep. 33)
18:50  Promo Universitatea Spiru Haret
19:00   Academica � Ateneul Artelor. Emisiune de Mircea Micu
20:00  Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00  Mondo Gala. Realizator Daniel Paraschiv
23:00  Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30  Promo Universitatea Spiru Haret
23:40  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
00:30  Academica � Ateneul Artelor (r)
01:30  Apel telefonic (r)
02:30  Mondo Gala
04:30  Top TVRM (r)
05:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)

SÂMBÃTÃ
21 iulie 2007

06:00  Comentariul zilei (r)
06:30  Muzicoteca TVRM (r)
07:30  Film serial: A fost odatã ca niciodatã � Filipine (r)
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
08:30  Muzicã de promenadã (r)
09:00  Atenþie, copii! � film artistic pentru copii:
           Mulineta roºie (III)
10:00  Promo Universitatea Spiru Haret
10:30  TVRM sub steaua vacanþei � reluãri din cele
          mai bune emisiuni
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  Film artistic: Drums in the deep south � SUA, 1951 (r)
13:00   Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Constantin Pintilie
13:58  Promo
14:00  Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
14:30  Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00   Telemagia � magazin de divertisment (muzicã, reportaje,
           interviuri). Realizator Ioan Puiu Stoicescu
17:00  Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
17:45  Universul cuvintelor. Emisiune de Stela Cristea
18:00  Compania de turism � emisiunea care te ajutã
           sã ai parte de vacanþa multvisatã.
           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 � Mijlocaº la deschidere.
           Regia Dinu Tãnase (1980). Nimic original în derularea
            incidentelor ce se pot întâmpla la tot pasul, doar cã filmul
              e scos din sfera banalitãþii de un regizor care ºtie valoarea
             faptului mãrunt, redându-i prospeþimea, iar gestul oarecare
              sensul intim, ascuns. Metaforei din titlu îi creeazã un suport
           care nu te copleºeºte prin metafizicã, dar te câºtigã prin
           sinceritate. În rolurile principale: ªtefan Maitec,
           Mircea Creþu, Sorina Stãnculescu
22:00  Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi �
          Amfiteatrul muzelor.
23:30  Top sport. Emisiune de Cristina Matei
23:50  Promo Universitatea Spiru Haret
00:00  Generaþii de succes (r)
01:30  Astã searã filmãm în familie (r)
03:00  Clubul diplomaþilor (r)
04:30  Agricultura ºi alimentaþia (r)
05:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)

DUMINICÃ
22 iulie 2007

06:00  Best of folclor (r)
06:30  Clubul diplomatilor (r)
07:15  Universul cuvintelor (r)
07:28  Promo
07:30  Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
08:00  Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
08:20  Promo Universitatea Spiru Haret
08:30  Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
09:00  Anotimpul copilãriei Realizator: Dumitru Lupu
10:00  Liceeni ºi studenþi pe scena estivalã.
           Realizator Alina Cândea
10:30 TVRM sub steaua vacanþei � reluãri din cele
          mai bune emisiuni
11:00  Promo Universitatea Spiru Haret
11:10  Film artistic românesc:
           Zestrea domniþei Ralu � 1965 (r)
13:00  Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
           Emisiune de Ioan Filip
13:30  Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:00  Best of la porþile dorului. Emisiune de Mugur Popovici
16:00  Curat, murdar. Emisiune de Viorel Popescu
16:30  TVRM sub steaua vacanþei � reluãri din cele
          mai bune emisiuni
17:00  Preþul succesului: Invitaþi oameni de afaceri,
           deschide-þi sufletul (caz social), invitat surprizã.
           Realizatori Valentina Herþa ºi Fuego
18:30  Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
19:00  Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
20:00  Film artistic: Eternaly Yours (SUA, 1939)
22:00  Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
23:00  Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
23:50  Promo Universitatea Spiru Haret
00:00  Preþul succesului (r)
01:30  Performeri în arenã (r)
02:00  Viaþa ca un spectacol (r)
03:00  Best of la porþile dorului (r)
04:00  Curat, murdar (r)
04:30  Anotimpul copilariei (r)
05:30  TVRM sub steaua vacanþei (r)

Pentru informaþii complete privind
Admiterea 2007, urmãriþi rubrica:
Promo Universitatea Spiru Haret



Constanþa

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

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

Ploieºti

Centrul din Ploieºti al Universitãþii Spiru Haret
pentru învãþãmânt la distanþã ºi studii de masterat
Strada Democraþiei nr. 17 (Edificiu în proprietate)

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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