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22 mai 1928
este data de naºtere
a prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
la iniþiativa cãruia au luat fiinþã,
acum 26 de ani,
Fundaþia România de Mâine
ºi Universitatea Spiru Haret.

LA MULÞI ANI,
DOMNULE PREªEDINTE!
CU SÃNÃTATE ªI BUCURII!

MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE LA USH

Prof. univ.dr. Gheorghe Duda

 reales în conducerea Asociaþiei
Europene a Coordonatorilor Erasmus

În perioada 9-13 mai, la Universitatea din Maribor (Slovenia), a
avut loc al 13-lea Congres ºi târg ERACON, organizat de Asociaþia
Europeanã a Coordonatorilor Erasmus. S-au sãrbãtorit 30 de ani
de la începerea programului Erasmus.
Au participat peste 320 de delegaþi din Europa, Asia ºi Africa. În
cadrul Congresului au avut loc workshopuri, mese rotunde, dezbateri
pe problematica legatã de programul Erasmus+ , care a fost ºi este
unul dintre programele U.E. cu cele mai bune rezultate.
Adunarea generalã EAEC a ales noul Board, din care face parte
ºi prof.univ.dr. Gh. Duda, coordonator instituþional Erasmus la
Universitatea Spiru Haret.
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Când îþi alegi profesia,
îþi alegi viitorul
Mioara VERGU-IORDACHE

Absolvenþii specializãrii Muzicã
de la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
sãrbãtoresc cum ºtiu mai bine. Printr-un concert!

PREUNIVERSITARIA
Universitatea Spiru Haret
te pregãteºte pentru BACALAUREAT!
Dacã eºti clasa a XII-a ºi vrei sã promovezi examenul cu
note mari, Universitatea Spiru Haret îþi pune la dispoziþie
cursuri gratuite de pregãtire la Limba Românã, Limba
Englezã ºi Matematicã.
PROGRAM:
 Limba ºi literatura românã - miercuri, ora 16:00-18:00
 Limba ºi literatura englezã - joi, ora 16:00-18:00
Cursurile se desfãºoarã la sediul central al universitãþii str. Ion Ghica 13, et.4, sala 400 (Piaþa Universitãþii).
 Matematicã - luni, ora 16:00-18:00. Cursurile se
desfãºoarã la sediul din campusul Didactica  str. Fabricii
46G, corp C, et.2, sala 211.
Pentru a te înscrie, trimite
printr-un mesaj privat,
la pr@spiruharet.ro, urmãtoarele informaþii:
- numele tãu complet;
- adresa de e-mail ºi numãrul de telefon;
- materia / materiile la care vrei sã participi.
TE AªTEPTÃM!

Peste câteva zile, pe 26 mai, elevii din clasa a XII-a terminã cursurile liceale.
Pe 6 iunie încep probele pentru sesiunea de varã a examenului de bacalaureat.
FELICITÃRI PENTRU ABSOLVIRE ºi BAFTÃ LA BACALAUREAT!

Aþi optat pentru o specializare în învãþãmântul superior? În pagina 8 vã prezentãm

OFERTA EDUCAÞIONALÃ a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2017-2018

20 mai
reprezintã data
primei emisii oficiale a

Televiziunii
România de Mâine.

20 mai 2002.
15 ani!

O istorie pe care o sã v-o
spunem în curând!

De la
TVRM la TVH

Timpul se grãbeºte. ªi nu prea mai are rãbdare. Are dreptate! El,
timpul. Nici noi nu mai avem rãbdare. Ne precipitãm cãtre niciunde,
în cãutarea a nuºtimce! Dorinþele o iau înaintea posibilitãþilor, ceea
ce ne aduce multã insatisfacþie, multã nefericire. Cameleonici,
crezând cã suntem adaptabili, ne distrugem personalitatea, ne
risipim calitãþile, le ignorãm. Þinem cu tot dinadinsul sã fim cool, în
trend. Nu luãm aminte cã ºi trendu-i trecãtor! Vârstnicii sunt mai
rezistenþi. (Poate prea rezistenþi?!) Tinerii, în schimb, de cele mai
multe ori îºi frâng rãdãcinile pentru a fi mai rapizi în... încolonare!
Nu-i bine! Fãrã rãdãcini, orice dispare.
O nouã generaþie, un nou eºalon de cetãþeni cu drept de vot se
aflã la startul vieþii mature. Îºi aleg drumul în viaþã. Îºi aleg profesia.
Au posibilitatea sã-ºi decidã viitorul. Cum o fac?
Care-i... trendul?! Îmi povestea un tânãr aspirant la statutul de
medic, rãspunzându-mi la întrebarea de ce doreºte sã facã aceastã
profesie, cã este o meserie bãnoasã ºi care-þi asigurã un statut
social. Nici mai mult, nici mai puþin! L-am chestionat dacã a fost în
vreun spital  nu ca pacient -, într-o salã de operaþii, dacã îi e fricã
de sânge, de moarte... Rãspunsul a fost: Nu! Iubeºti oamenii, iubeºti
viaþa?  am continuat. M-a privit cu un soi de milã! Profesia,
oricare profesie, este un cumul de multe calitãþi, de trãsãturi umane.
Pentru orice profesie îþi trebuie vocaþie. În învãþãmânt, sunt prea
numeroase ºtiri despre cadre didactice excedate de ,,obrãznicia
copiilor, de lipsa de preocupare pentru studiu... Funcþionarii de la
ghiºee sunt enervaþi de întrebãrile cetãþenilor. Unii poliþiºti par a nu
fi auzit de prevenþie. Unii procurori, de prezumpþia de nevinovãþie...
Asta ca sã dau câteva exemple.
Când Neil Armstrong a pãºit prima datã pe solul selenar, în
iulie 1969, declarând: Este un pas mic pentru om, un salt uriaº
pentru omenire, toþi oamenii au înþeles cã satelitul Pãmântului nu
are o suprafaþã lipsitã de accidente, cã are gropi, cã nu-i aºa de
prietenos cum apare privit de la distanþã ºi cântat de poeþi! A fost
nevoie de cercetãri, de muncã, de sacrifiu, pentru a afla cum este,
în realitate! Cam aºa ºi cu profesiile! De la distanþã nu vedem
decât beneficiile, partea frumoasã. În mod normal, un aspirant la
orice meserie, mai ales acelea care impun interacþiunea directã cu
oamenii, ar trebui sã beneficieze de un stagiu de practicã/de
asistare de câteva luni în preajma unui profesionist în domeniu.
Sã poatã sã aleagã în cunoºtinþã de cauzã. Sã nu producã ºi sã
nu-ºi producã, în viitorul nu prea îndepãrtat, traume. Ar fi în
beneficiul lor ºi în beneficiul societãþii, care ar cheltui mai puþin
(chiar dacã pare, de multe ori, cã banii sunt doar din buzunarul
pãrinþilor) pentru calificarea unor oameni care fie nu vor practica
meseria, fie o vor face dezinteresat! Asta în situaþia în care vor
gãsi un loc de muncã în domeniu. (Altã discuþie!)
Cu siguranþã, însã, pasionaþii, cei care aleg în cunoºtinþã de
cauzã, vor gãsi!
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SIMPOZION INTERNAÞIONAL DE GEOGRAFIE

Landscapes: Perception, Knowledge, FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE CÂMPULUNG
Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt scurt  Pe scurt
Awareness and Action /
În cadrul sãptãmânii ªcoala altfel, în data de 16.05.2017,
19 mai - Conferinþa naþionalã anualã cu participare
Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung a fost gazda 
internaþionalã în economie, informaticã ºi comunicaþii  EIC 2017
Peisajele: Percepþie, Cunoaºtere, 
unei activitãþi la care au participat trei clase de elevi de la
Liceul Dan Barbilian: clasa a XII-a C, sub îndrumarea prof. Provocãri în societatea informaþionalã contemporanã.
Conºtientizare ºi Acþiune
Florentina Dragomir, clasa a IX-a A, sub îndrumarea prof.
Decanul facultãþii, lect.univ.dr. Laurenþia Avram, a deschis manifestarea
Gabriela Bãdescu, ºi clasa a X-a C sub îndrumarea prof.
Silvia Fianu.
Elevii din clasa a XII-a s-au arãtat interesaþi de oferta
educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret, au pus întrebãri
despre competenþele dobândite ca urmare a absolvirii celor
trei ani de facultate, despre inserþia pe piaþa muncii, ºi au
completat un chestionar de orientare în carierã.
Dupã vizitarea sãlilor de cursuri ºi seminarii, a bibliotecii
ºi Aulei, elevii au purtat discuþii pe marginea activitãþii
desfãºurate cu cadrele didactice din facultate.
În data de 17.05.2017 a avut loc lansarea centrului
USH Pro Business filiala Câmpulung.
Acreditat recent ca Centru de Transfer Tehnologic
pentru Bucureºti-Ilfov, USH Pro Business foloseºte
experienþa acumulatã pentru dezvoltarea unui Centru de
Transfer Tehnologic în Regiunea Centru dispunând de
resurse ºi infrastructurã semnificative.
USH Pro Business este un Centru specializat pentru
activitãþi dedicate mediului antreprenorial al Universitãþii
Spiru Haret, fiind conceput pentru a sprijini companiile
ºi a oferi soluþii pentru susþinerea competivitãþii.
Din partea centrului USH ProBusiness au luat cuvântul
directorul general dr. Costin Lianu, Corina Gudei ºi
Cristina Ilie. Au fost invitaþi: directorul Bibliotecii
Municipale Ion Barbu din Câmpulung, director executiv
Amalia Popeangã din partea Agrafics Communication din
Bucureºti ºi Andrei Duran, reprezentant ADR SudMuntenia.
La eveniment au participat cadrele didactice din facultate,
studenþi ºi reprezentanþi ai mass-media locale.


26-28 mai 2017, Bucureºti  Slãnic-Moldova, România
Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action ®,
simpozion internaþional de geografie organizat de Universitatea
Spiru Haret, ajuns la a IX-a ediþie, aduce împreunã, în perioada
26-28 mai, cercetãtori, cadre didactice, doctoranzi, specialiºti din
domeniul geografiei ºi al domeniilor colaterale  economiºti,
sociologi, antropologi, politologi, etc. cu preocupãri teoretice ºi
aplicative legate de domeniul geografic sau al peisajelor, specialiºti
din diverse domenii de activitate: geografie, cartografie, GIS,
economie, turism, arhitecturã, urbanism, lingvisticã, sociologie,
ecologie, ºtiinþe agricole, ºtiinþe politice, ºtiinþe umaniste º.a.
Simpozionul va cuprinde:
 sesiune de comunicãri ºtiinþifice destinatã studenþilor ºi
masteranzilor;
 sesiune de comunicãri ºtiinþifice destinatã doctoranzilor ºi
specialiºtilor din domeniu;
 aplicaþie de teren.
Obiectivul principal al evenimentului este analiza tuturor tipurilor
de peisaje (peisaje geomorfologice, peisaje rurale, peisaje urbane,
peisaje economice, peisaje culturale, peisaje complexe etc.),
modificãrile acestor peisaje ca urmare a activitãþii umane, impactul
politicilor naþionale ºi regionale asupra peisajelor, evoluþia peisajului,
posibilitãþi de implementare a principiilor dezvoltãrii durabile,
precum ºi promovarea viziunii multidisciplinare prin prezentarea
rezultatelor din diferite domenii de specialitate, toate încadrate în
domeniul geografic.

ºi a prezentat invitaþii. În continuare, lect.univ.dr. Robert Dragomir 
director al Centrului de Cercetãri Economice Aplicate a efectuat o scurtã
prezentare a ediþiilor anterioare EIC. Prorectorul cu Cercetarea la USH,
prof.univ.dr. Maria Andronie, a prezentat mesajul dânsei cu privire la
tema conferinþei ºi a menþionat faptul cã Universitatea Spiru Haret a fost
implicatã în mai multe proiecte de cercetare ºi dezvoltare, finanþate de
sistemele naþionale de cercetare ºi de programe ale UE. Deasemenea, invitaþii
la eveniment, ec. Paul Petrescu  director al ALOFM Câmpulung, director
Ion Ilinca  reprezentant al Serviciului Fiscal Municipal Câmpulung,
viceprimar ªerban Blidaru, ºi-au expus punctul de vedere legat de tema
conferinþei. Au participat cadre didactice, agenþi economici, reprezentanþi
ai mass-media, studenþi ºi masteranzi.

În cadrul conferinþei, cadrele didactice din facultatea noastrã sau de la
alte facultãþi ºi-au prezentat lucrãrile: Viorina Bragã, de la Facultatea de
ªtiinþe Economice Câmpulung, Mihaela Diana Oancea Negescu, de la ASE
Bucureºti, Nicu Elinor Beºteliu  contabil ºef la o unitate militarã a
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Lucrãrile conferinþei au inclus ºi teme de cercetare internaþionale, cum au
fost cele scrise de: Davide Barbieri de la Oxford University (Fellow) 
United Kingdom& Link Campus University Intelligence  Italy Exploratory
Intelligence Analysis in Education and Society; Dorcas Dappasika Otto,
University of Port Harcourt, Rives State, Nigeria; Goldy Otto University
of Port Harcourt, Rives State, Nigeria; Wilfred I. Ukpere, University of
Johannesburg, Departament of IPPM, Faculty of Management, South Africa
Stakeholders Perception on the Use of Electronic-Procesess at Universities
in Rivers State, Nigeria; Laurenþia Georgeta Avram Spiru Haret University,
România; Nicola Terracciano, 1 Santi Cosma e Damiano 04020, Italia
Adoptarea euro, reglementare de drept sau economicã?
Conferinþa a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei,
exprimarea opiniilor ºi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetãrii
ºtiinþifice în domeniul economic la cea de-a 8-a ediþie a sa.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA

Alege educaþia!
Este calea cãtre viitorul tãu!
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a fost prezentã la Târgul
ofertelor educaþionale Alege educaþia! Este calea cãtre viitorul
tãu!, organizat de Inspectoratul ªcolar al Judeþului Constanþa, în
perioada 18-19 mai.
Pentru anul universitar 2017-2018, oferta educaþionalã a
Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa
cuprinde, pe lângã cele douã programe de studii universitare de
licenþã  Management ºi Drept, patru programe de studii
universitare de masterat, dintre care unul este ºi cu predare în
limba englezã  Management Organizaþional ºi Antreprenoriat,
precum ºi programe postuniversitare avizate de Ministerul
Educaþiei Naþionale, adresate celor interesaþi de managementul
instituþiilor de învãþãmânt sau al unitãþilor de cazare.
Cei care au vizitat standul Universitãþii au fost încântaþi ºi de
posibilitatea preînscrierii online ºi de faptul cã, recurgând la aceastã
metodã, pot fi scutiþi de plata taxei de admitere.

A doua ediþie a Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor

Cultura economico-juridicã.
Tendinþe ºi provocãri privind educaþia în România

În data de 18 mai 2017 a avut loc, la Constanþa, în
cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice, Universitatea Spiru Haret, a doua ediþie
a Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor ºi
masteranzilor Cultura economico-juridicã. Tendinþe
ºi provocãri privind educaþia în România.
În deschiderea evenimentului au luat cuvântul, atât
decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa  prof.univ.dr. Mihnea Claudiu
Drumea, cât ºi directorul Departamentului de ªtiinþe
Economice  conf.univ.dr. Iuliana Pârvu.
Studenþii ºi masteranzii facultãþii au fost prezenþi,
în cadrul lucrãrilor Sesiunii de comunicãri cu 47 de
articole: 22 articole realizate de cãtre studenþii de la
programul de studii universitare de licenþã
Management, 16 articole de cãtre studenþii de la
programul de studii universitare de licenþã Drept, ºase
articole realizate de cãtre masteranzii programului
Contabilitate, Expertizã ºi Audit ºi trei articole realizate
de cãtre masteranzii programului de studii universitare
ªtiinþe Penale.
Lucrãrile au fost prezentate în cadrul a cinci
secþiuni  Finanþe, Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune; Managementul afacerilor ºi Marketing 1;
Management comparat ºi Marketing 2; Drept
public ºi Drept privat.
A doua Ediþie a Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice
s-a bucurat de prezenþa unui numãr mare de studenþi
ºi masteranzi.

Grupaj realizat de lect.univ.dr. Adina TRANDAFIR
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Universitatea Spiru Haret, prin
Proiectul Universitate ºi Spiritualitate
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov,
Un eveniment internaþional, dedicat unei perspective de consistenþã în educaþie:
a organizat, în perioada 9-10 mai, a V-a ediþie
a CONFERINÞEI INTERNAÞIONALE
Metoda lui Jose Silva
în prezentarea directorului Metoda Silva România  Rajko Kuzmanovic.
PSIHOLOGIE, EDUCAÞIE

ªI DEZVOLTARE UMANÃ

In memoriam REUVEN FEUERSTEIN
Conferinþa, acreditatã de Colegiul Psihologilor din România, a oferit cadrul
optim în care a fost dezbãtutã problematica reprezentatã de educaþie ºi
dezvoltare umanã, cu aplicabilitate în domeniul educaþiei, psihologiei ºi
dezvoltãrii umane. Invitaþi strãini ºi specialiºti români au propus întâlnirea
cu aspecte teoretice ºi practice ale acestor domenii de larg interes, într-un
spaþiu adecvat de reflecþie ºi explorare, într-o atmosferã colocvialã ºi de
lucru. Au participat: cadre didactice, psihologi, psihoterapeuþi, formatori,
studenþi ºi masteranzi, precum ºi toþi cei interesaþi de acest subiect.
Conferinþa a avut loc în Aula Universitãþii Vasile Alecsandri din Bacãu.

Parteneri la acest eveniment de succes
au fost: Universitatea Spiru Haret 
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, Braºov, Universitatea Vasile
Alecsandri, Bacãu, Facultatea de ªtiinþe
ale Miºcãrii, Sportului ºi Sãnãtãþii,
Bacãu, Colegiul Psihologilor din
România, Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului, Bacãu,
Asociaþia Feuerstein deschideþi mintea!
Vã prezentãm un sumar al evenimentului.
În deschiderea conferinþei au rostit
alocuþiuni, în plen, Otilia Todor,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, Brasov, Gabriela Raveica,
Facultatea de ªtiinþe ale Miºcãrii,
Sportului ºi Sãnãtãþii, Bacãu, Daniela
Titaru, terapeut ocupaþional, director
general Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã si Protecþia Copilului Bacãu,
Maricica Haimovici, formator
internaþional Institutul Feuerstein, Israel,
Rafi Feuerstein, formator internaþional
Preºedinte Institutul Feuerstein, Israel,
Iustinian Turcu, preºedinte la Colegiul
Psihologilor filiala Bacãu, Bogdan
Constantin Raþã, Facultatea de ªtiinþe
ale Miºcãrii, Sportului ºi Sãnãtãþii Bacãu.
La tradiþionalele workshopuri:
1. Reprezentarea cu ajutorul creioanelor
 condus de conf. univ. dr. Ioana
Lepãdatu, Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei Braºov, Universitatea
Spiru Haret, 2. Modelarea în relaþionarea cu copiii  conf. univ. dr. Marilena
Ticuºan, Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei Braºov, 3. Abordãri
focalizate pe corp în psihoterapie  lector

univ. dr. Florin Vancea Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov,
4. Emoþiile ºi bolile lor  lector univ. dr.
Adina Babonea, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov,
5. Metoda Feuerstein de la teorie la
practicã  conf.univ.dr. Otilia Todor,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei Braºov, 6. Dezvoltarea
abilitãþilor creative la preºcolari  lector
univ. dr. Elena Hurjui, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov,
7. Psihoterapia experienþialã în reconstituirea ºi dezvoltarea personalã - lector
univ. dr. Cristiana Bãlan, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov,
s-au discutat probleme concrete din
tematica manifestãrii.
Miercuri 10 mai, a fost ziua prezentãrii
lucrãrilor pe secþiuni: I. Perspective
moderne asupra educaþiei - moderatori:
lector univ.dr. Elena Hurjui ºi lector
univ.dr. Mihaela Guranda, cu temele:
Psihologia educaþiei; Consiliere educaþionalã; Psihopedagogie specialã.
II. Sãnãtatea mintalã între normal ºi
patologic - moderator: conf.univ.dr.
OtiliaTodor, cu temele: Psihologie
medicalã; Psihologie clinicã; Psihoterapie. III. Psihologie aplicatã - moderator: lect.univ.dr. Mihaela Guranda, cu
temele: Psihologia muncii ºi organizaþionalã; Psihologia transporturilor;
Psihologie aplicatã în apãrare ºi siguranþã
naþionalã. IV. Om ºi societate - moderator: lect.univ.dr. Andriana Samson, cu
temele: Psihologie socialã; Psihologie
judiciarã ºi victimologie.

Joi, 18 mai, ora 18.30, sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret a emanat entuziasmul
ºi claritatea unei întâlniri în care fundamentele
educaþiei au fost revizitate graþie personalitãþii
domnului Rajko Kuzmanovic. Vorbitor fluent a
opt limbi strãine  dintre care ºi o impecabilã ºi
literarã limbã românã, domnul Kuzmanovic a
impresionat prin ilustrarea elementelor de esenþã
ale perspectivei lui Jose Silva prin istoria de viaþã
personalã. Asist. univ. dr. Dan Ruginã, de altfel
cel care a facilitat organizarea acestui eveniment,
a prezentat, atât invitatul, cât ºi metoda Silva,
dupã cuvântul de deschidere al prof. univ. dr. Petru
Lisievici, director de Departament al Facultãþii
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei.
Evenimentul s-a încheiat dupã o sesiune
prelungitã de întrebãri ºi rãspunsuri, efect al
interesului studenþilor aflaþi în salã.
Ultimul eveniment internaþional al acestui an universitar se va desfãºura joi, 25 mai, ora 18.30, Sala Studio, ºi va
reprezenta o premierã naþionalã prin prezenþa unui invitat de excepþie: profesorul dr. Hyunmoon Kim  Universitatea
din Seul, Coreea de Sud, unul dintre rarii pãstrãtori ai tradiþiei Sundo. Vã aºteptãm!

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor

Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate
în ºtiinþele motricitãþii umane

Activitatea profesionalã a studenþilor
ºi masteranzilor din Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport este completatã
ºi de cea de cercetare. În acest sens producþia ºtiinþificã a fost prezentatã în
cadrul Sesiunii anuale de comunicãri
ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor, desfãºuratã în data de 17 mai 2017.
Sub genericul Actualitãþi, tendinþe ºi
creativitate în ºtiinþele motricitãþii
umane, participanþii, îndrumaþi de cadrele didactice ale facultãþii, au prezentat
comunicãri cu o tematicã largã, specificã
programelor de educaþie fizicã, sport ºi
kinetoterapie.
Au fost elaborate 60 de comunicãri,
ce au abordat teme de actualitate din
domeniu ºi au argumentat prin demersuri personale strategii educative sau de
recuperare kineticã.
La eveniment au participat cursanþii
ºi cadrele didactice care predau la toate
programele din Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport. Majoritatea prezentãrilor
au fost ale studenþilor din anii care
încheie studiile universitare de licenþã
ºi master. Ne-am bucurat ºi de asistenþa
unor studenþi din primul an, care au
urmãrit cu interes ºi curiozitate comunicãrile colegilor mai mari, pregãtindu-ºi,
astfel, prezenþa în aceastã posturã în
viitoarele sesiuni.
Studenþii ºi masteranzii de la programele de educaþie fizicã ºi sport au elaborat lucrãri cu teme de cercetare din
jocurile sportive (atletism, baschet, gimnasticã, handbal, fotbal, volei), teme cu
interes din practica învãþãmântului preuniversitar (metodologii de predare ale
deprinderilor specifice, de dezvoltare ale
calitãþilor motrice, strategii de atragere
a copiilor spre activitatea sportivã).

Studenþii ºi masteranzii de la prograEmoþionaþi de postura în care se aflau,
mele de kinetoterapie au elaborat lucrãri studenþii ºi masteranzii au reuºit sã
de cercetare pentru cazuri patologice capteze interesul auditoriului, pânã la
frecvente ºi actuale la toate nivelurile de ultima prezentare.
populaþie sportivã, non-sportivã, copii,
Strãdania ºi interesul pentru cercetaadulþi tineri sau aflaþi la vârste înaintate. rea ºtiinþificã, pentru prezentãrile reuºite,
Lucrãrile au abordat corectarea deficien- au fost rãsplãtite de aprecierea particiþelor fizice, recuperarea în traumatologia panþilor ºi de diplomele acordate în acest
specificã sportivilor de performanþã, a sens. În acest fel, au deschis portofoliul
afecþiunilor neuro-motorii ale copiilor ºi de cercetare pe care-l vor dezvolta în
adulþilor ºi terapii aplicabile persoanelor continuare în activitatea profesionalã.
cu suferinþe degenerative.
De menþionat activitatea depusã de
Toate prezentãrile au apelat la tehnica lector univ. dr. Ioana Gheorghe, care a
modernã de comunicare, video proiec- fost nucleul tare al acestui eveniment.
torul, pentru care au realizat prezentãri Cu entuziasm ºi rãbdare a reuºit sã coorpower point, sugestive ºi mai ales doneze, ºi în acest an, organizarea eveniatractive în ceea ce priveºte conþinutul ºi mentului ºtiinþific dedicat studenþilor ºi
uºurinþa înþelegerii acestora.
masteranzilor.
elicitãri tuturor participanþilor la Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice
ale studenþilor ºi masteranzilor, ediþia 2017!

F

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Konica Minolta  Concurs Universitar Internaþional
Concursul Universitar Internaþional organizat de
Konica Minolta Austria, ediþia 2017  2018, constã în
participarea studenþilor ºi masteranzilor în echipe
constituite din 3  5 participanþi, al cãror obiectiv va fi
îmbunãtãþirea activitãþii didactice ºi administrative în
universitãþile unde studiazã.
Echipele vor analiza, discuta ºi propune alternative
inovative, sustenabile, pentru o mai bunã comunicare ºi
organizare a universitãþii în relaþia sa cu mediul (personal,
studenþi, infrastructurã, investitori, organisme naþionale
ºi asociaþii internaþionale, etc.)
Centrul pentru Relaþii Internaþionale ºi Imagine
Academicã al Universitãþii Spiru Haret propune tuturor
studenþilor ºi masteranzilor haretiºti teme precum: ciclul
de viaþã al studenþilor, servicii academice ºi învãþare, viaþa
în campus/oraº ºi/sau servicii pentru studenþi.

Se va selecta cea mai bunã echipã pe fiecare þarã participantã ºi cea mai bunã dintre finaliste la nivel internaþional.
 Premiul pentru echipa câºtigãtoare la nivel naþional
constã într-o excursie de 3 zile într-o capitalã europeanã,
împreunã cu o invitaþie la Ceremonia Internaþionalã de
Premiere.
 Premiul pentru echipa câºtigãtoare la nivel
internaþional constã într-o vizitã de 3 zile la Festivalul
Pionierilor din Viena, în mai 2018 (sunt acoperite costurile
cu avionul, cazarea la hotel ºi transportul intern).
Echipele se pot înregistra pânã pe 15 decembrie 2017,
iar proiectele se depun pânã pe 28 februarie 2018.
Informaþii suplimentare gãsiþi la adresele:
http://relatii-internationale.spiruharet.ro/ro/2017/05/17/
konica-minolta-concurs-universitar-international/
http://iuc.konicaminolta.eu/
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Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
prin Centrul de Cercetãri Aplicate în Economie,
a organizat, în perioada 18-19 mai,
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Conferinþa Economicã Naþionalã cu participare internaþionalã - CEN 2017

Europa încotro? Riscuri ºi oportunitãþi pentru România.

Scopul evenimentului a fost acela de a oferi o oportunitate
mediului academic ºi profesioniºtilor din domeniul economic de
a se întâlni ºi de a schimba idei ºi experienþã în probleme legate de
economie, dezvoltare durabilã, management, finanþe ºi contabilitate, bãnci, asigurãri, marketing ºi afaceri economice internaþionale, informaticã economicã.
Lucrãrile conferinþei au fost deschise de prof. univ. dr. Zenovic
Gherasim, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti, care
a prezentat importanþa acestui eveniment ºtiinþific, atât pentru

Prof. univ. dr. Maria Andronie, prorector al Universitãþii Spiru
Haret însãrcinat cu activitatea de cercetare, a reiterat importanþa
cercetãrii ºtiinþifice, atât pentru universitatea noastrã, cât ºi pentru
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti.
Invitat special a fost ec. Aurel Andrei, preºedinte CECCAR Filiala Bucureºti, care a punctat asupra importanþei profesiei de
expert contabil ºi expert contabil judiciar. În acest sens, a amintit
protocolul încheiat între Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
ºi CECCAR privind echivalarea examenului de acces la stagiu
pentru absolvenþii programului de studii de masterat Contabilitatea
Agenþilor Economici ºi a Instituþiilor Publice.
Sesiunea plenarã a conferinþei a debutat cu prezentarea lucrãrii
Zece ani de când România este membru al Uniunii Europene,
autori: conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã, lect. univ. dr. Cristian Uþã,
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti. În acest context, domnul conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
a prezentat unele repere ale integrãrii României în Uniunea
Europeanã. A urmat prezentarea Evoluii recente în lumea bancarã
a prof. univ. dr. Ilie Mihai, Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de ªtiinþe Economice Bucureºti, care a cuprins atât evoluþii pe plan
internaþional, cât ºi evoluþii structurale ale sistemului bancar
românesc. În lucrarea sa Cartea Albã a viitorului Uniunii Europene
- oportunitate sau barierã pentru România, conf. univ. dr. RoxanaDaniela Pãun, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Stiinþe
Juridice, Politice ºi Administrative Bucureºti, a adus o perspectivã
juridicã asupra Uniunii Europene. Lucrãrile din plenul conferinþei
s-au încheiat cu lucrarea Mecanisme de control al birocraþiei
în managementul public, realizatã de conf. univ. dr. Luminiþa
Ionescu, Universitatea Spiru Haret.

comunitatea academicã a facultãþii, cât ºi pentru studenþii ºi masteranzii participanþi. Prof. univ. dr. Ilie Mihai, cadru didactic la Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti, a relatat principalele motive
care au stat la baza alegerii temei conferinþei, punctând asupra unor
provocãri majore cu care se confruntã în prezent Europa, pe fondul
ultimelor evoluþii economice, sociale ºi politice. Între acestea, se impun
a fi menþionate Brexit ºi migraþia. Ca urmare, lucrãrile conferinþei au
fost subordonate acestui obiectiv, respectiv, identificarea de riscuri ºi
oportunitãþi pentru România în contextul unei Europe în transformare.

A doua parte a conferinþei s-a desfãºurat în cadrul secþiunilor
constituite în acest scop.
În programul primei secþiuni au fost înscrise 19 lucrãri, care au
tratat subiecte din domeniul Finanþe ºi Contabilitate. Cu titlu
exemplificativ, amintim: Societatea bazatã pe cunoaºtere - tendinþe
ºi provocãri pentru România, prof. univ. dr. DHC Gheorghe Zaman,
membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Economie
Naþionalã, prof. univ. dr. Zenovic Gherasim, Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti; Riscurile ºi
oportunitãþile apartenenþei la Uniunea Economicã Europeanã
actualã, asist. univ. dr. Raluca-Ana-Maria Dumitru, prof. univ. dr.
Marin Dumitru, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti; Comparaþii privind performanþa sistemelor
de pensii din statele membre ale Uniunii Europene, conf. univ. dr.
Luise Mladen, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti, Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã
în domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Secþiunea a doua a conferinþei a cuprins 22 de lucrãri circumscrise
domeniului Management ºi Marketing. Între acestea, menþionãm:
Comerþul european încotro? Divertismentul în retail, conf. univ. dr.
Viorica Jelev, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti; Tendinþe în domeniul turismului balnear la
nivel european ºi modalitãþi de valorificare a potenþialului românesc,
conf. univ. dr. Mãdãlina Militaru, Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de ªtiinþe Economice Bucureºti; Educaþia încotro? Percepþia liceenilor
privind necesitatea ºi utilitatea studiilor universitare, prof. univ. dr.
Manuela Epure, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti, prof. Nicoleta Negoianu, prof. C. Veteanu,
Colegiul Economic Costin C. Kiriþescu Bucureºti.

Secþiunea destinatã studenþilor ºi masteranzilor s-a desfãºurat
pe 19 mai 2017. Programul acestei secþiuni a cuprins un numãr de
32 de lucrãri, care au inclus subiecte subordonate temei conferinþei
ºi specificului programelor de studiu din cadrul facultãþii: marketing,
management, finanþe-bãnci, contabilitate. De menþionat cã în
programul conferinþei au fost ºi douã lucrãri ale unor studenþi de la
University of Sufflolk, United Kingdom, respectiv: Knowledge
Management and Application in Globalisation, autori Sean Seddon
and Tariro Hove, ºi SMEs and Understanding of UK Situation,
autori Thomas Smith and Brand Shaquille.
În cadrul acestei secþiuni, au fost acordate premii:
- Premiul I: Sean Seddon ºi Tariro Hove de la University of
Suffolk, Marea Britanie, pentru lucrarea Knowledge Management
and Application in Globalisation;
- 2 Premiul II: 1) Dorian Ciucã, Maria-Ioana Dobra ºi Sabina
Preda, studenþi anul II Marketing, Universitatea Spiru Haret, pentru
lucrarea Mediul de dezvoltare al freelancerului în contextul
marketingului ºi al relaþiilor publice; 2) Iuliana Petronela Rãcman,
studentã anul III CIG, Universitatea Spiru Haret, pentru lucrarea Contabilitatea ºi analiza drepturilor salariale;
- 3 Premiul III: 1) Thomas Smith ºi Brand Shaquille de la
University of Suffolk, Marea Britanie, pentru lucrarea SMEs and
Understanding of UK Situation; 2) Cristin Ionuþ Ghihaniº, student
anul III CIG, Universitatea Spiru Haret, pentru lucrarea Evoluþia sistemelor informatice în economie - aplicaþie EXCEL pentru
elaborarea planurilor de amortizare, comparaþia cheltuielilor
cu amortizãrile pentru fiecare metodã de amortizare; 3) Alexandrina
Boidachi, masterandã anul II MRPA, Strategia de marketing a
unui club din Mamaia.
Aceastã manifestare ºtiinþificã a fost o oportunitate pentru toþi
studenþii ºi masteranzii participanþi, care au avut posibilitatea
sã îºi prezinte rezultatele cercetãrii ºi sã schimbe idei, experienþã
ºi bune practici.

Conf. univ. dr. Luise MLADEN
Conf. univ. dr. Claudia BAICU
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Oportunitãþi de dezvoltare a afacerilor prin intermediul
SISTEMULUI INFORMAÞIONAL
GEOGRAFIC (GIS)

În noua economie, firmele competitive care au înþeles importanþa
ºi necesitatea utilizãrii sistemelor informatice GIS pentru luarea
deciziilor ºi elaborarea strategiilor de dezvoltare sunt mult mai
eficiente în monitorizarea informaþiilor necesare elaborãrii unor
strategii de dezvoltare bine documentate, consistente, bazate pe
date economice ºi date geografice regionale sau locale.
Acces la acest sistem pot avea toate organizaþiile de toate mãrimile
ºi din toate industriile, iar, în piaþã, interesul pentru valoarea eco- TEMATICÃ
nomicã ºi strategicã a GIS-ului se aflã într-o continuã creºtere.
- Ce înseamnã GIS? Care sunt avantajele utilizãrii GIS?
Domeniile vizate de aceastã tehnologie sunt variate ºi în continuã - GIS în arhitectura peisagisticã, urbanism
expansiune:  agricultura  gestionarea activelor firmelor  big data
- Parteneriatul strategic - opþiune de pãtrundere pe piaþa globalã
 conservarea resurselor naturale  apãrare  gestionarea dezastrelor GIS. Hexagon Geospaþial  Studiu de caz
 educaþie  industria serviciilor financiare  producþia de hranã
TARGET
 industria sãnãtãþii  infrastructurã  siguranþa publicã a comunitãþilor - Firme specializate în cadastru ºi geodezie
 soluþii personalizate la nivel de guverne  indicarea ºi monitorizarea - Firme de construcþii, proiectare
locaþiilor miniere active ºi inactive  oraºe inteligente... etc.
- Fermieri
Având în vedere complexitatea soluþiilor GIS, firmele care - Reprezentanþi ai ministerelor: M.A.D.R, M.D.R.A.P.
acþioneazã în acest domeniu se confruntã cu integrarea soluþiilor Workshopul se va desfãºura la sediul USH Pro Business,
în domenii foarte variate ºi sunt nevoite sã rãspundã unor nevoi str. Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti (zona
din piaþã care evolueazã rapid.
Piaþa Romanã), în data de 26 mai, 2017, ora 11.00.

Pentru participarea la eveniment vã rugãm vizualizaþi condiþiile de participare accesând www.ushprobusiness.ro

MASÃ ROTUNDÃ
ONE BELT, ONE ROAD (OBOR)  NEW OPPORTUNITIES
FOR THE SINO - ROMANIAN RELATIONS

Marþi, 23 mai 2017,
la Universitatea Spiru Haret & Centrul USH Pro Business
Dupã Cuvânt de bun venit din partea Universitãþii Spiru Haret,
a Centrului USH Pro Business ºi a Camerei de Comerþ Bilateralã
România-China,  doamna Zhang Liping, director general adjunct
 Institutul de Cercetãri Financiare al Centrului de Cercetare al
Dezvoltãrii din Cadrul Consiliului de Stat Chinez (CCD), va
prezenta Introducere privind iniþiativa ,,One belt, one road.
 Dr. Costin Lianu, director general Centrul USH Pro Business,
iniþiator proiect EGI 2010-2015, în intervenþia sa va vorbi despre
Conectarea fluxurilor comerciale între România ºi China.
Managementul proiectului ,,European Gateway Project ºi conectarea sa la ,,One belt, one road.
Se va dezbate tema: Determinanþi, scopuri ºi abordãri diferite
ale Cadrului de Cooperare Strategicã ,,Platforma 16+1.
Vor rosti alocuþiuni:  Bogdan Neagu, director Direcþia AsiaPacific, Ministerul Afacerilor Externe  E.S. Domnul Ambasador
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Romulus Ioan Budura, fost ambasador al României la Beijing
 reprezentantul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat  reprezentantul Ministerul Finanþelor Publice 
CS I dr. Simona Moagãr-Poladian, director al Institutului de Economie
Mondialã  CS dr. Sarmiza Pencea, responsabil China, director
al Institutului de Economie Mondialã  acad. prof. Gheorghe Zaman,
director al Institutului de Economie Naþionalã.
 Evenimentul va avea loc la Centrul USH Pro Business,
str. Nicolae Iorga nr 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti (zona
Piaþa Romanã).

S-a lansat filiala Braºov
a Centrului USH Pro Business

DRUMUL SPRE FINANÞAREA
AFACERILOR INOVATIVE
ÎN REGIUNEA CENTRU

USH Pro Business, centru antreprenorial universitar, cu sediul
principal la Bucureºti, s-a extins la Braºov, pentru a se implica în
activitãþi de susþinere a mediului de afaceri în Regiunea Centru.
Acreditat recent ca Centru de Transfer Tehnologic pentru
Bucureºti-Ilfov, USH Pro Business va folosi experienþa acumulatã
pentru dezvoltarea unui Centru de Transfer Tehnologic în Regiunea
Centru dispunând de resurse ºi infrastructurã semnificative.
Obiectivul noului centru este de a dezvolta o interacþiune eficientã
cu mediile de afaceri locale, din perspectivã universitarã.
Mai multe despre serviciile centrului au fost oferite în cadrul
evenimentului Drumul spre finanþarea afacerilor inovative în
Regiunea Sud Muntenia, ce a avut loc în data de 22 mai, la
sediul USH Pro Business  Braºov, din strada str Turnului nr 7,
sala Magna Aula.
Suplimentar, evenimentul s-a adresat actorilor economici
interesaþi de evoluþiile specializãrilor inteligente în regiunea Centru
ºi de cum vor modifica acestea perspectivele de afaceri în zonã.
Nu în ultimul rând, vor investiga cu experþii USH Pro Business,
soluþii naþionale, regionale ºi europene de finanþare a firmelor inovative.
TEMATICA
Soluþii de afaceri în contextul
specializãrii inteligente la nivel
regional.
Modalitãþi concrete de pregãtire
a afacerilor de viitor, din aceastã
perspectivã
Soluþii de finanþare a afacerii, din
perspectiva naþionalã, regionalã,
macroregiunea Dunãrii ºi la nivel
european
Lansarea centrului USH Pro
Business - filiala Braºov
TARGET
Reprezentanþi ai mediului de afaceri din Regiunea Braºov/Regiunea
Centru
Clustere. Asociaþii. Organizaþii patronale. Centre de Afaceri. Camere
de Comerþ ºi Bilaterale
Autoritãþi publice locale
Cadre didactice ºi medii universitare Persoane interesate în soluþii
inovative în afaceri
Pentru informaþii suplimentare ne puteþi contacta
la office@ ushprobusiness.ro,
telefon 021-6500014 / 021-7943518
sau accesaþi www.ushprobusiness.ro

CONFERINÞA ANUALÃ INTERNAÞIONALÃ A FACULTÃÞII DE LITERE

Dincolo de graniþe: Redefinind trans- în literaturã, lingvisticã ºi media
Facultatea de Litere a Universitãþii Spiru naþionale Dincolo de graniþe: Redefi- Macalester College Minnesota, o instiHaret din Bucureºti, în perioada 17-18 mai, nind trans- în literaturã, lingvisticã tuþie prestigioasã din Statele Unite
a fost gazda Conferinþei ªtiinþifice Inter- ºi media, organizatã în parteneriat cu ale Americii.

Aºa cum s-a menþionat în deschiderea conferinþei, cadre didactice,
doctoranzi, masteranzi ºi studenþi din þarã ºi din þãri din Europa,
America de Sud ºi Statele Unite ale Americii ºi-au dat întâlnire
pentru a dezbate diferite aspecte ale aparent banalului element de
compunere trans în literaturã, lingvisticã, media ºi culturã.
Explorând fenomenul universal al depãºirii graniþelor, aceastã
conferinþã a reuºit sã arunce o luminã nouã asupra prezenþei dominante a elementului de compunere trans- în cultura de astãzi.
Lucrãrile din cadrul secþiunilor propuse  traducere, semioticã, multilingvism în literaturã, media ºi comunicare, naþiuni multilingve,
culturi ºi procese de migraþie ºi exil, dinamica culturalã a refugiaþilor,
identitãþi transgresive (sexuale, culturale, naþionale), reprezentãri
ale identitãþilor deviante în film, media, literaturã, culturi minoritare,
multimedia în film, muzicã, teatru, literaturã, depãºirea graniþelor
în film ºi media, translatio imperii, hibriditatea în limbã, culturã ºi
media, reprezentãri ale transcendentalitãþii, metaforã (Latinã:
translatio/transfer) ºi metonimie în limbã, culturã ºi media  ºi
numãrul mare de participanþi sunt dovada vie a interesului pentru
tematica propusã, dar mai ales a actualitãþii acesteia.
Conferinþa a debutat cu o serie de sesiuni plenare susþinute
magistral de invitaþii din þarã ºi de peste hotare. Astfel, Elif San
(Universitatea din Viena) a prezentat o interesantã comunicare
intitulatã Emojis: Translating, Situationality in Written
Communication, prof. David Martyn (Macalester College) ne-a

încântat cu o prelegere pe tema Translingualism and Beyond, lector
dr. Anamaria Schwab (Universitatea din Bucureºti) ne-a propus o
incursiune literarã prezentând lucrarea City Prisoners in Toni
Morrisons Jazz, iar conf. dr. Antonia Enache (Academia de Studii
Economice, Bucureºti) ne-a readus în actualitatea discursurilor
politice cu o incitantã prelegere intitulatã Perspectives on Political
Correctness in Barack Obamas State of the Union Addresses.
Prima zi a conferinei a cuprins numeroase secþiuni de studii transdisciplinare.
Secþiunea de studii germane a cadrelor didactice a fost prezidatã
de prof.dr. David Martyn ºi prof. dr. Sorin Gãdeanu, iar printre
participanþi s-au numãrat Maria Irod (Universitatea Dimitrie
Cantemir), Carsten Haas, Anna Lane ºi Carmela Ortiz Menendez
(Malacaster College, USA), Teresa Simon, Alexander Hartl,
Eva Bayomy ºi Safi Abouel Magd (Universitatea din Viena).
Studenþii sosiþi de la Universitatea din Viena, alãturi de studenþii
Facultãþii de Litere (Universitatea Spiru Haret) ºi-au prezentat lucrãrile
în cadrul secþiunii moderate de San Elif ºi prof. dr. Sorin Gãdeanu.
Tot miercuri, 17 mai, s-au desfãºurat ºi douã secþiuni de studii de
limbã ºi literaturã românã. În secþiunea condusã de conf. dr. Valeriu
Marinescu, s-au prezentat lucrãri centrate pe problematica
transformãrilor practicii pedagogice, transcendenþã ºi basm, traducerea
frazeologismelor ºi aspecte ale exilului spiritual al lui Eugen Ionescu.
Secþiunea cadrelor didactice a fost urmatã de o secþiune dedicatã
lucrãrilor studenþilor ºi masteranzilor de la Facultatea de
Litere. Moderatã de conf. dr.
Luiza Marinescu, secþiunea i-a
reunit pe studenþii din anul I,
specializarea Româna  Englezã/
Francezã, cu cei din anul pregãtitor într-un adevãrat regal literar.
O secþiune animatã a fost
cea moderatã de prof. dr. Laura
Goran ºi conf. dr. Sebastian
Chirimbu. Participanþii au pus
în dezbatere probleme legate
de predarea / învãþarea limbilor
strãine în mediul preuniversitar ºi universitar.

În ziua urmãtoare, programul a cuprins douã secþiuni de studii
de limbã ºi literaturã francezã. Lector dr. Dan Sterian, lector dr.
Raluca Burcea ºi lector dr. Valentina Bianchi de la Facultatea de
Litere, alãturi de Monica Andreea Motoi (Universitatea din
Bucureºti), au prezentat rezultatele cercetãrilor din domeniul
literaturii ºi lingvisticii în cadrul celor douã secþiuni moderate de
conf. dr. Mihaela Chapelan ºi conf. dr. Tamara Ceban.
În paralel cu secþiunea de francezã, s-au desfãºurat ºi douã
secþiuni de studii de limbã ºi literaturã englezã. Una coordonatã
de prof. dr. Ruxandra Vasilescu ºi prof. dr. George Volceanov ºi
alta moderatã de conf. dr. Denisa Drãguºin ºi lector dr. Oana
Buzea, la care au participat numeroase cadre didactice ºi studenþi
din facultatea noastrã ºi din alte instituþii din þarã ºi din strãinãtate.
Secþiunea de studii transdisciplinare de limba spaniolã ºi italianã,
moderatã de lector dr. Daiana Dumbrãvescu, a cuprins lucrãrile
participanþilor din diferite centre universitare din Spania, Chile,
precum ºi de la Institutul Cervantes din Bucureºti. ªi aceastã secþiune a cadrelor didactice a fost urmatã de douã secþiuni, moderate
de lector dr. Florica Duþã ºi lector dr. Daiana Dumbrãvescu,
în care studenþii facultãþii noastre ºi-au prezentat comunicãrile
în limba italianã ºi, respectiv, spaniolã.
Conform tradiþiei conferinþelor organizate de Facultatea de
Litere, în program a figurat, alãturi de comunicãrile ºtiinþifice, ºi o
expoziþie de graficã ºi fotografie, sugestiv intitulatã Shapes and
Shadows, realizatã de tinerii pasionaþi de artã vizualã, Laurenþiu
Ghiþã, Laura Vasilescu ºi Georgiana Voicu.
Aºadar, la ceas de bilanþ, îndrãznim sã spunem cã acest eveniment academic, la care ºi-au dat întâlnire, pentru a-ºi împãrtãºi
experienþele ºi rezultatele cercetãrilor ºtiinþifice, peste 100
de cadre didactice, doctoranzi, masteranzi ºi studenþi, a fost un
succes universitar.

Lect. univ. dr. Daiana DUMBRÃVESCU
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PROGRAMUL TVH
MIERCURI  24 mai 2017

MARÞI  23 mai 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Afacerea Protar (1956) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Singurãtatea florilor (1975).
Regia: Mihai Constantinescu.
Genul: dramã/istoric/rãzboi
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

00:30
01:30
03:00
05:00

ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii 
România spiritualã
Film documentar
Film serial
Film artistic
Film artistic
ªtiri
Televiral
Weekend Show
ªtiri
Film artistic  Jocul asasinilor.
Provocarea (2013).
Regia: Matt Eskandari.
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Singurãtatea florilor (1975) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial (r)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Gioconda fãrã surâs (1967).
Regia: Malvina Urºianu. Genul:dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
00:30
01:30
03:00
05:00

VINERI  26 mai 2017

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Gioconda fãrã surâs (1967) (r)
Film serial (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial (r)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973).
Regia: Mihai Constantinescu. Genul: dramã.
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

DUMINICÃ  28 mai 2017

SÂMBÃTÃ  27 mai 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30

JOI  25 mai 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

LUNI  29 mai 2017

ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii 
România spiritualã
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Weekend Show (r)
Film artistic
ªtiri
Televiral
Film artistic
ªtiri
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc - Pistruiatul 1 
Evadatul (19586).
Regia: Francisc Munteanu. Genul: Aventuri.
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

ÎN FIRE  Expoziþie de vestimentaþie - Victoria Zidaru
23 mai  11 iunie 2017,
Sala Acvariu  Muzeul Naþional al Þãranului Român
Marþi, 23 mai 2017, de la ora 19, la Muzeul bileazã femeia româncã de la sate, în douã piese,
De asemenea, în sala de expoziþie va rula filmul
Naþional al Þãranului Român, Sala Acvariu, va vor fi reinterpretate ºi aduse la zi într-o viziune Înveºmântarea. Înveºmântarea sau Spãlãtoavea loc vernisajul expoziþiei de vestimentaþie modernã. Primul element  cãmaºa albã, pe reasa este desprinsã din basmele românilor ºi
ÎN FIRE a artistei Victoria Zidaru.
dedesubt, iar al doilea element, frumos împodobit, prezintã reinterpretarea, sub forma unui videoExpoziþia propune un discurs pentru pe deasupra. Albul puritãþii primului element  performance, a unui ritual de purificare a trupului
întoarcerea la normalitate, verticalitate ºi firesc simbol al nãzuinþei spirituale este apãrat de cel ºi sufletului pornind de la albitul veºmântului
pornind de la simplitatea firului ca element de-al doilea element  împreunã formând o armurã confecþionat din materiale, dupã croieli uitate.
constitutiv al întregii þesãturi materiale ºi care apãrã femeia ºi îi ascunde frumuse-þea,
Pe 11 iunie, la finisajul expoziþiei, în curtea
spirituale din complexitatea existenþei umane. Va spiritualizându-i senzualitatea. În acelaºi timp, interioarã a Muzeului Þãranului se va desfãºura
fi folosit firul de in sau de cânepã, tors de prin aceastã platoºã ocrotitoare a costumu- un performance. O ceatã de fete reprezentând
bãtrânele din Bucovina. Firul concret, raportat lui frumos împodobit ºi croit, femeia þãrancã diferite vârste ºi zone ale þãrii, îmbrãcate în costula viaþa de zi cu zi, practic, estetic  este elementul emanã ºi cere privitorului frumuseþe, respect ºi mele expuse, vor interpreta o scenografie ritualã.
crucial în fundaþia construcþiei umane, de la comuniune de valori spirituale ºi materiale.
Pe un fundal sonor constituit din cântece arhaice,
îmbrãcãminte la ustensile casnice ºi þesãturi
Alãturi de costumele ceremoniale femeieºti având ca graniþe douã cuburi deschise, realizate
decorative  compune ambientul cu care este prezentate în expoziþie, aºezate pe suporturi spe- din bârne din lemn, cu trimitere evidentã la
înconjurat omul ºi trupul omului. Dincolo de cial create sub forma unor trupuri din lemn, rãzboiul de þesut, tinerele vor forma, prin dans ºi
concret, firul reprezintã legãtura dintre om ºi într-un dialog ce accentueazã atmosfera de lucru gesturi elegante, o mare urzealã.
Dumnezeu  firul ca instrument de rezonanþã a unei þãrãnci, vor fi expuse ºi câteva miniaturi
Expoziþia este organizatã în colaborare cu
a conectãrii omului cu Creatorul sãu.
care au la bazã împletirea armonioasã a firului Proiectul Cultural Contemporani în parteneriat
Veºminte croite din pânzã de casã, recuperatã de in ºi cânepã, miniaturi ce amintesc de anumite cu Muzeul Naþional al Þãranului Român.
din lãzile de zestre ale satelor bucovinene, detalii ale unor broderii medievale. (Alexandru
Expoziþia va putea fi vizitatã la Sala Acvariu
respectând croiala þãrãneascã, costume ce înno- Davidian, Victoria Zidaru)
pânã pe 11 iunie 2017. Intrarea este liberã.
Proiectul Cultural Contemporani, un proiect al Asociaþiei Fãuritori, îºi propune valorizarea culturii româneºti actuale prin favorizarea
ºi promovarea actului de creaþie, abordate într-o perspectiva unitarã cu fãuritorul de artã. Are ca obiective principale iniþierea ºi derularea
de programe artistice, socioculturale, pentru educarea sensibilitãþii estetice a publicului larg.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Or

a

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973) (r)
Film serial
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu
Film serial
ªtiri
Film serial
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

Pinacoteca
Bucureºtiului

Dupã 26 de ani, Pinacoteca Municipiului
Bucureºti ºi-a redeschis colecþiile în faþa publicului, pe 29 iulie 2016, oferind o retrospectivã
a principalelor donaþii, Ioan Movilã ºi Filip
Marin, precum ºi a celor mai reprezentative
lucrãri achiziþionate în perioada interbelicã.
Muzeul Municipiului Bucureºti, deþinãtorul
patrimoniului, a reînfiinþat, prin noul sãu
ROF(2015), în cadrul Secþiei de Artã, Pinacoteca Municipiului Bucureºti. Din anul 1994
au fost susþinute activitãþi de restaurare, iar din
anul 2006 s-a iniþiat activitatea de clasare a
operelor de artã. În acest moment a venit ºi
timpul valorificãrii acestui efort printr-o expunere generoasã a colecþiei. Gazda acestui
eveniment este Palatul Suþu - sediul Muzeului
Municipiului Bucureºti. Vã mai puteþi bucura
de aceste comori, la Palatul ªuþu, pânã pe
30 august 2017.

Mario Biondi
la Sala
Palatului

În cadrul turneului care numãrã 50 de
concerte, Bucureºtiul va fi gazdã pentru Best
of soul în data de 24 mai, de la ora 20, la Sala
Palatului. ,,O colecþie a celor mai importante
succese de pânã acum plus alte 7 noi piese
propune proiectul Best of Soul pentru a ,,povesti pe scurt ce mi s-a întâmplat în cariera
ultimilor 10 ani: de la apariþia Handful of soul
pânã azi  mãrturiseºte Mario Biondi. Odatã
cu apariþia discului, a început pentru mine perioada de sãrbãtoare, pe care o împartãºesc cu
publicul meu din Italia ºi Europa. Multe ºi
diverse au fost experienþele care l-au format
pe artistul de azi: de la cântatul în corul bisericii la vocile de studio pentru diferii muzicieni, de la studiul sistematic al muzicii,
la perfecþionarea limbii engleze.

Vineri

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache emisiune live

16-17

ªapte la seven (emisiune produsã)

17-19

Cuvinte cu Vintilã.
Realizator: Marius Vintilã emisiune live

19-22

Seven Music. Realizator: Cãlin Gheorghe emisiune live

emisiune live

Sâmbãtã

Duminicã

MUZICÃ
7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live

24-7

12-13

MUZICÃ

Tech News 13-14

14-18
18-20

MUZICÃ
MUZICÃ

7-8
8-12

22-23
23-24

Ora

20-7
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ
a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2017-2018
TAXA DE ÎNSCRIERE

STUDII DE LICENÞÃ

de înscriere la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenþã este: 110 RON.
 Taxa
Candidaþii care opteazã pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universitãþii
Spiru
Haret în perioada ianuarie  iunie 2017 ºi îºi depun documentele pânã la data de 31 iulie

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ BUCUREªTI
Arhitecturã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.200 lei
Arhitecturã (limba englezã)  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 3.150 euro
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT BUCUREªTI
Educaþie fizicã ºi sportivã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.900 lei
Sport ºi performanþã motricã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.900 lei
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.900 lei
FACULTATEA DE LITERE BUCUREªTI
Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã, germanã, spaniolã,
italianã, rusã)/clasicã (latinã)  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã)
 Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Limbi moderne aplicate (englezã  francezã / spaniolã / italianã / germanã)
 Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICÃ ªI GEOGRAFIE BUCUREªTI
Informaticã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 3.300 lei
FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ BUCUREªTI
Medicinã veterinarã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.000 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI BUCUREªTI
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
Marketing  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Marketing cu predare în limba englezã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 1.980 euro
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR / ID  Taxã: 2.600 lei
Finanþe ºi bãnci  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE ªI ADMINISTRATIVE BUCUREªTI
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Administraþie Publicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Poliþie Localã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Relaþii internaþionale ºi studii europene  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE BUCUREªTI
Jurnalism  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Arhivisticã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Resurse umane  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IFR  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI BRAªOV
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Pedagogie  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE BRAªOV
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Finanþe ºi bãnci  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Administraþie publicã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR / ID  Taxã: 2.600 lei
Poliþie localã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Taxele (în lei sau euro) sunt anuale.

2017 sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.
Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor (cu vârsta de pânã la 26 de ani), sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã în urmãtoarele condiþii:  candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul
unei adeverinþe eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;  candidaþii fii de pensionari,
în baza cuponului de pensie din ultima lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani);
 candidaþii fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de
pânã la 26 de ani).
Sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi candidaþii care au obþinut în perioada
studiilor liceale distincþii (premiul I, II, III, menþiune) la olimpiadele ºcolare recunoscute de ministerul
de resort.
Dupã ce întocmeºti dosarul de înscriere, completeazã formularele, pune totul în dosar ºi vino sã
te înscrii la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul
3, sau la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova, Câmpulung-Muscel, precum
ºi în celelalte spaþii ale Universitãþii Spiru Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.






a) Dovada absolvirii examenului de
bacalaureat:
 Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã
în original;
sau
 Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de
adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã
diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care
urmeazã a doua facultate sau care au depus diploma
de bacalaureat în original la alt dosar de admitere);
sau
 Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul curent; adeverinþa trebuie sã
cuprindã media generalã la examenul de
bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii,
termenul de valabilitate ºi menþiunea cã nu a
fost eliberatã diploma de bacalaureat;
sau
 Copie dupã adeverinþa eliberatã de liceu,
însoþitã de o adeverinþã eliberatã de facultatea la
care se aflã adeverinþa eliberatã de liceu în original
(pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de
liceu în original la alt dosar de admitere);
sau
 Acord scris al candidatului pentru preluarea
din sistemul informatic integrat al învãþãmântului
din România (SIIIR) a datelor personale ºi a
rezultatelor obþinute la bacalaureat, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul curent.
b) Documente de identificare:
 Copie dupã cartea de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal;
 Copie dupã certificatul de naºtere;
 Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este
cazul).
c) Alte documente:
 Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
Dosar plic.
d) Documente de înscriere:
 Fiºa-chestionar pentru admitere.

Colegiul Universitar Spiru Haret

Domeniul PRODUCÞIE MEDIA
ASISTENT REGIZOR ARTISTIC
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
CAMERAMAN/FOTOREPORTER
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
EDITOR DE IMAGINE
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
ASISTENT PRODUCÃTOR FILM-TV
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Vrei sã fii student la specializãrile: Arhitecturã,
Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi
motricitate specialã, Sport ºi performanþã
motricã, Poliþie localã sau Muzicã?

Documente necesare
pentru înscrierea la programele
de studii universitare de licenþã:

PREÎNSCRIERI ONLINE: 15 ianuarie  14 iunie 2017
Prin completarea formularului de preînscriere ºi confirmarea locului (pânã la
data de 14 iunie 2017) nu se mai percepe taxa de admitere în valoare de 100 lei.

DAI PROBA PRACTICÃ!

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ
Test de aptitudini specifice activitãþii de arhitect
(percepere spaþialã, imaginaþie, culturã generalã de
specialitate) ºi Interviu. La interviu, canditatul
poate prezenta opþional ºi un portofoliu cu diverse
lucrãri personale. Portofoliul va rãmâne în dosarul
candidatului împreunã cu proba practicã.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
1 august 2017  prima sesiune
7 septembrie 2017  a doua sesiune
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ
ªI SPORT
Traseu aplicativ* pentru evaluarea aptitudinilor
motrice, pe criterii de admis/respins.
Pentru înscrierea la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, candidaþii trebuie sã depunã la dosar adeverinþa
medicalã tip cu specificaþia apt pentru efort fizic.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
31 iulie 2017  prima sesiune
15 septembrie 2017  a doua sesiune
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
 Poliþie localã
Traseu aplicativ* pentru evaluarea aptitudinilor
motrice, pe criterii de admis/respins.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
31 iulie 2017  prima sesiune
15 septembrie 2017  a doua sesiune
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE
 Muzicã
Test de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi
vocale ºi interpretative) ºi scurt interviu de
testare a cunoºtinþelor generale.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
28 iulie 2017  prima sesiune
15 septembrie 2017  a doua sesiune



!!!





* http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/
Admitere/Admitere_Licenta/TRASEUL_APLICATIV.pdf;
http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/
Admitere/Admitere_Licenta/traseu_adm.jpg

Domeniul SANITAR
ASISTENT
MEDICAL GENERALIST
Durata studiilor: 3 ani

ÎNSCRIERI: 15 iunie  15 septembrie 2017

Înscrierile au loc la:
sediul central al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, sector 3, str. Ion Ghica
nr. 13, etaj 3, camera 316
sediul Universitãþii Spiru Haret, Craiova, str. Vasile Conta nr. 4, jud. Dolj




 BUCUREªTI  Campus Basarabia
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

TAXA ANUALÃ DE ªCOLARIZARE: 2000 LEI

ASISTENT MEDICAL DE
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
ªI RECUPERARE
Durata studiilor: 3 ani

 se poate achita în 4 rate 

DOCUMENTE NECESARE:
 Formular de preînscriere (opþional)
OPERATOR SUNET
 Cerere de înscriere (tip)
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox sau certificatul de absolvire
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
însoþit de situaþia ºcolarã (pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat)
TEHNICIAN ILUMINARE FILMARE
 Copie xerox CI/BI
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 Copie xerox Certificat de naºtere
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul)
Cursurile se desfãºoarã în sediul din Campusul Berceni  Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform cãreia candidatul este
sãnãtos clinic ºi apt de studii
 ªos. Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti.
 Douã fotografii tip 3/4
Informaþii suplimentare la:
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei*
 telefon 021/314 00 75 int. 206 ºi 0721 80 85 77
*Taxa de admitere se achitã dacã nu aþi completat formularul de preînscriere ºi confirmarea
 e-mail: productiemedia@spiruharet.ro
locului (pânã la data de 14 iunie).
 www.productiemedia.spiruharet.ro



http://admitere.spiruharet.ro/

 BUCUREªTI  Campus Berceni
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Contact:



BUCUREªTI  Bd. Basarabiei nr. 256, sector 3
 Tel: 021.314.00.75 int. 206
 E-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
CRAIOVA  Str. Vasile Conta nr. 4, jud. Dolj
 Tel: 0251.423.395
 E-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro



