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Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti

Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti

MOBILITATEA ERASMUS + ÎNTRE NECESITATE ªI COOPERARE INSTITUÞIONALÃ
La invitaþia Universitãþii Naþionale Militare Vasil Levski din

Veliko Tarnovo, o nouã echipã de la Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret, formatã din conf.univ.dr. Tamara
Ceban, conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu ºi lect.univ.dr. Simona
Iacob, s-a deplasat în Bulgaria pentru un stadiu de mobilitate în
cadrul programului european Erasmus +.
Conform CARTEI UNIVERSITARE ERASMUS obiectivele
operaþionale ale acestui program sunt:
 Sã îmbunãtãþeascã calitatea ºi sã creascã volumul mobilitãþii
studenþilor ºi a personalului educaþional în întreaga europã;
 Sã îmbunãtãþeascã calitatea ºi sã creascã volumul de cooperare
multilateralã între instituþiile de învãþãmânt superior din Europa;
 Sã creascã gradul de transparenþã ºi compatibilitate între
diplomele obþinute în instituþiile de învãþãmânt superior ºi de
formare profesionalã avansatã din europa;
 Sã îmbunãtãþeascã calitatea ºi sã creascã volumul de cooperare
între instituþiile de învãþãmânt superior ºi întreprinderi;
 Sã faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în educaþia ºi
formarea la nivel terþiar ºi transferul acestora, inclusiv de la o
þarã participantã la altele;
 Sã sprijine dezvoltarea conþinuturilor, serviciilor, metodelor
pedagogice ºi practicilor inovatoare pe baza TIC în învãþarea
pe tot parcursul vieþii.
(Continuare în pag. 8)

ªi noi putem fi patrioþi!
Mioara VERGU-IORDACHE

Ziua Internaþionalã a Dunãrii

În ajunul marcãrii Zilei Internaþionale a Dunãrii (29 iunie), la Sala Grigore Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe,
a avut loc o consultare publicã cu membrii instituþionali ºi partenerii Asociaþiei Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR),
în parteneriat cu Fundaþia EUROLINK-Casa Europei, în scopul evaluãrii preliminare a stadiul pregãtirilor României
privind preluarea Preºedinþiei anuale a Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), proiect realizat în cooperare
cu Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franþa) ºi cu sprijinul financiar al Programului European Europa pentru Cetãþeni.

Cum sunt, ºi recunosc, de modã veche, mã declar un
român patriot, adicã unul care nutreºte sentimente profunde
de dragoste ºi devotament faþã de România ºi români. Ca
mine sunt, încã, mulþi cei care declarã. Unii chiar sunt.
Problema intervine când definim patriotismul.
Mi se va spune cã azi nu ne sunt oferite argumente pentru
sentimente profunde . Eu cred cã din contrã. Exact astãzi
trebuie sã iubim România ºi pe români! În propriile noastre
familii cum procedãm? Nu ne mai iubim pentru cã, la un
moment dat, nu mai avem argumente? Sau ne strãduim sã-i
aducem pe calea cea bunã pe cei rãtãciþi?! Nu e România
familia noastrã? În fine, nu vreau sã devin pateticã, deºi
mi-ar plãcea sã vã emoþionez, sã vã pun pe gânduri pe cei
care au ajuns la capãtul rãbdãrii, pe cei care ºi-ar lua lumea în
cap. Dar ce e ºi, mai ales, cum e lumea? Existã vreun loc
perfect, unde curge doar lapte ºi miere?
Nu cumva, în locurile care ne fac cu ochiul, locuitorii,
cetãþenii îºi iubesc patria ºi acþioneazã pentru a avea motive de
iubire? Adicã sunt corecþi, cinstiþi, harnici, responsabili Nu
sprijinã pereþi care stau sã cadã, nu-ºi îneacã la cârciumã amarul
de a fi sãraci, nu lasã câmpuri pârloagã Din goana trenului,
pe valea Rinului, am fost impresionatã de fiecare palmã de
sol, pe dealuri pietroase, palmã de sol pe care erau plantaþi
butuci de vie. Toþi sau aproape toþi am auzit de vinul de Rin!
Toþi turiºtii povestesc despre restaurarea clãdirilor vechi din
toatã lumea. Nu trebuie sã investeascã, neapãrat, statul!
Particularii pot cumpãra, la preþuri derizorii, cu obligaþii de
restaurare, respectând arhitectura, vecinãtãþile, materialele de
construcþii ªi localitãþile nu aratã ca dupã bombardament.
Aproape de decolare sau de aterizare, prin hublourile avioanelor
am remarcat lanuri de culturi pe câmpuri perfect organizate.
La noi?! Marea noastrã durere, justiþia! La ei este respectatã
decizia judecãtoreascã, chiar dacã ºi acolo oamenii  indiferent
de poziþia lor socialã - sunt uneori nemulþumiþi. Se respectã ºi,
prin mijloace democratice, se luptã pentru îndreptarea erorilor.
La noi?! Conteazã persoana, nu fapta, din pãcate, de prea
multe ori. La ei, acolo unde credem cã am putea sã iubim locul
ºi locuitorii, oamenii sunt respectuoºi ºi relaxaþi. Au învãþat sã
fie prietenoºi, fãrã a fi invazivi. Îºi respectã dreptul la
intimitate. Invidia pare sã nu fi prins rãdãcini.
Vi se pare cã este ceva, din cele enumerate, care nouã ne-ar
fi imposibil? De ce suntem neputincioºi? Eu cred cã ne
învârtim, periculos, într-un cerc vicios: preocupaþi sã privim
peste gard, ignorãm comorile care ne pot face mândri ºi
iubitori. Ignorându-le, nu gãsim motive sã ne iubim ºi sã
iubim þara noastrã. Neiubind-o, ne agãþãm privirea de himere.
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UNIVERSITARIA
WORKSHOP

SCOPUS

USH Pro Business, Asociaþia Românã pentru Industria Electronicã ºi
Software (ARIES) ºi EU Centrul de Inovaþie al Proiectelor
din regiunea Qingdao, Chingdao (EUPIC),
au organizat seminarul

STIMULAREA COOPERÃRII
ECONOMICE
CU REGIUNEA QINGDAO, CHINA
25 iunie 2018, Bucureºti

 Qingdao, centrul economic al provinciei Shandong, ºi unul dintre primele oraºe de coastã
deschise în China, se bucurã de avantaje economice de neegalat, care includ o ordine de piaþã
echitabilã, un sistem guvernamental eficient, infrastructuri de clasã mondialã, devenind
astfel una dintre cele mai atractive destinaþii pentru investiþiile strãine.
 Este al 7-lea port din lume pentru totalul de marfa ºi al doilea port ca mãrime din China,
pentru comerþul internaþional
 Portul Qingdao efectueazã comerþ cu peste 450 de porturi din 130 de þãri ºi regiuni
 Sectoare pilon: logisticã, construcþii navale ºi tehnologie marinã, electronic ºi
electrocasnice, petrochimie, inginerie mecanicã, TIC, managementul apei, industria textilã,
produse alimentare ºi bãuturi, îngrijirea sãnãtãþii, turismul ºi pescuitul
 Sectoare în dezvoltare: servicii financiare, industria bio-farmaceuticã, industriile creative,
educaþia, portul de croazierã.
La eveniment a luat parte delegaþia chinezã condusã de doamna Chu
Lianyu, Consultant  Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerþului
Internaþional, compusã din reprezentanþi EU Project Innovation Centre
(Qingdao), Biroul Municipal de ªtiinþã ºi Tehnologie, Comisia Municipalã de
Dezvoltare ºi Reformã, Comitetul Economic & Tehnologia Informaþiei ºi Biroul
Municipal al Protecþiei Mediului.
Agenda evenimentului:  Oportunitãþi de afaceri în regiunea Qingdao
 Cooperarea în afaceri, investiþii ºi schimburi tehnologice între UE-Asia  Protecþia
mediului. Modalitãþi de reciclare a bunurilor. Energia verde.  Reducerea consumului
de energie  Evoluþia relaþiei România-China în contextul Platformei 16+1
 Modalitãþi de export ºi de conectare a fluxurilor comerciale între România ºi
China  EU-China Fair 2018
Au participat:  Reprezentanþi ai mediului de afaceri  Companii ce utilizeazã
tehnologii avansate  Cei interesaþi de Platforma 16+1  Reprezentanþi ai
sectorul public  Clustere ºi structuri asociative  Studenþi ºi reprezentanþi ai
mediului academic
Evenimentul a avut loc la sediul USH Pro Business, str. Nicolae Iorga nr.
34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti (fosta Ambasada a Canadei/zona Piaþa
Romanã), în data de 25 iunie 2018, începând cu ora 14.00.



USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare



Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1 Tel: +40 216 500 014
E-mail: office@ushprobusiness.ro www.ushprobusiness.ro





Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã ºi Elsevier au
organizat joi, 21 iunie 2018, la Sala Senatului a Universitãþii
Spiru Haret, work-shopul având ca temã utilizarea bazei de
date bibliografice ºi bibliometrice Scopus.
Workshopul, la care au participat cadre didactice ºi
bibliotecari, a fost susþinut de Oana Stoian, director Vânzãri
pentru Europa de Sud-Est al Elsevier, ºi Mãdãlina Butuc,
trainer Elsevier.
Oana Stoian a prezentat istoricul Elsevier, companie creatã
în anul 1880, care, în prezent, este liderul mondial în furnizarea
de soluþii de informare care îmbunãtãþesc performanþele
cercetãtorilor din domeniile ºtiinþei, tehnologiei ºi medicinei.
Mãdãlina Butuc a prezentat baza de date ºtiinþificã
SCOPUS, cea mai mare bazã de date de abstracte ºi citãri a
literaturii ºtiinþifice peer-reviewed ce permite urmãrirea,
analiza ºi vizualizarea cercetãrii. Baza de date SCOPUS
cuprinde peste 22.800 de titluri de jurnale de la peste 5000
de edituri, peste 150.000 de cãrþi, 12 milioane de profile de
autori, precum ºi alte resurse ºtiinþifice. Au fost arãtate
modalitãþile concrete de folosire a bazei de date SCOPUS,
criteriile de cãutare existente, ce permit identificarea cu
uºurinþã a revistelor, articolelor ºi autorilor care se regãsesc
în aceastã bazã de date ºtiinþificã.
De asemenea, Mãdãlina Butuc ºi Oana Stoian au prezentat
modalitãþile prin care compania Elsevier vine în sprijinul
activitãþii de cercetare din România, a autorilor ce doresc sã
publice în reviste indexate SCOPUS, precum ºi a revistelor
ce intenþioneazã sã îºi trimitã candidatura pentru indexare în
aceastã bazã de date ºtiinþificã, rãspunzând întrebãrilor
publicului prezent la workshop.
SCOPUS este o bazã de date extrem de versatilã, permiþând
analiza producþiei cercetãrii unei instituþii sau a unui
cercetãtor folosind multipli indicatori pentru a obþine un
rezultat complet, relevant ºi adaptat exigenþelor cercetãtorilor,
fiind creat de cercetãtori pentru cercetãtori.

Prin aceastã acþiune, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã
al Universitãþii Spiru Haret a continuat sã informeze
cercetãtorii asupra facilitãþilor puse la dispoziþie în vederea
asigurãrii condiþiilor optime pentru cercetare ºtiinþificã.
Începând cu anul 2018, cercetãtorii Universitãþii Spiru
Haret au acces la baza de date SCOPUS prin intermediul
Acces Naþional Electronic la Literatura ªtiinþificã pentru
Susþinerea Sistemului de Cercetare ºi Educaþie din România
ANELIS PLUS 2020, proiect cofinanþat din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã prin Programul
Operaþional Competitivitate 2014-2020, proiect iniþiat de
Asociaþia Anelis Plus.
Proiectul, în care Universitatea Spiru Haret are rolul de
partener, asigurã accesul cercetãtorilor ºi studenþilor
Universitãþii Spiru Haret la bazele de date ºtiinþifice
internaþionale, Clarivate Analitics Web of Science, EBSCO
Academic Search Complete, PROQUEST, CABI VetMed ºi
SCOPUS. Astfel, acestea se alãturã bazei de date ºtiinþifice
JSTOR, la care cercetãtorii ºi studenþii noºtri au acces
începând cu anul 2011.
Universitatea Spiru Haret se preocupã în mod constant
de asigurarea condiþiilor necesare activitãþii de cercetare, în
conformitate cu Strategia de Resurse Umane pentru
Cercetãtori a Universitãþii Spiru Haret, strategie ce
încorporeazã principiile Cartei Europeane a Cercetãtorilor
ºi a Codului de Conduitã pentru Recrutarea Cercetãtorilor,
la care a aderat, prin intermediul Institutului Central de
Cercetare ªtiinþificã, din luna decembrie 2011.
Mai multe detalii gãsiþi pe pagina web a Institutului Central
de Cercetare ªtiinþificã, http://cercetare.spiruharet.ro/ sau
pe https://www.facebook.com/cercetare.spiruharet.ro.

Cãtãlin RADU,

Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã

Proiectul UNIVERSITATE ªI SPIRITUALITATE
O abordare nuanþat integrativã a traumei,
graþie dr. Regina U. HESS
Joi, 21 iunie, s-a desfãºurat în sala Studio, în cadrul proiectului Universitate
ºi Spiritualitate, conferinþa internaþionalã intitulatã Trauma, catalizator pentru
Transformare - o abordare a Psihoterapiei Transpersonale, susþinutã de dr.
Regina U. Hess, fondatoare a Institutului pentru Psihoterapie ºi Explorarea
Conºtiinþei din Freiburg, Germania.
Conferinþa, organizatã în parteneriat cu Asociaþia pentru Dezvoltarea
Inteligenþei Emoþionale ºi Camelia Hârjãu, a reprezentat o convingãtoarea
pledoarie pentru o abordare integrativã, transdiciplinarã a realitãþii umane, unica
în mãsurã sã genereze un raport echilibrat cu Celãlalt, cu societatea în genere ºi
ecosistemele.
Dr. Regina U. Hess (Germania) este psiholog clinician ºi psihoterapeut,
doctor în psihologie transpersonalã transculturalã în SUA ºi Marea Britanie.
Este cercetãtor, scriitor ºi conferenþiar internaþional, fondatoarea Forumului
Internaþional Ase pentru investigarea metodelor strãvechi de vindecare ºi
integrarea lor în cercetãrile ºi intervenþiile moderne.
Deþinând ºi o formare în antropologie, Regina U. Hess are o vastã experienþã
în cercetarea de teren în Europa, India, Nepal, Africa, SUA ºi Mexic. Este
membru al comitetului editorial al Jurnalului Transpersonal Integrativ ºi membrã
a Consiliului Asociaþiei Transpersonale Europene (EUROTAS) ºi co-fondator
al Reþelei de Cercetare Transpersonalã.
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Fondatorul sistemului psihoterapeutic Pneuma
la Universitatea Spiru Haret

Sâmbãtã, 23 iunie, s-a desfãºurat în sediul Didactica,
în cadrul proiectului Universitate ºi Spiritualitate,
evenimentul internaþional, care a încheiat anul universitar
2017-2018, dedicat sistemului Pneuma, susþinut de
fondatorul Juan Ruiz Naupari.
Sala 105 a corpului C a fost arhiplinã cu studenþi,
absolvenþi ai Facultãþii de Psihologie, ºi ªtiinþele educaþiei,
masteranzi ai programului de Psihologie clinicã ºi
psihoterapeuþi din diverse orientãri, precum analizã
tranzacþionalã, psihoterapie analiticã etc.
Juan Naupari a prefaþat sesiunea aplicativã cu o prezentare condensatã a teoriei care fundamenteazã tehnica Pneuma.
Sistemul este de o mare complexitate teoreticã specificã
psihologiei transpersonale, integrînd elemente de mitologie

REDACÞIA:

comparatã, psihologie transculturalã, psihologie analiticã,
antrolopogie culturalã etc.
Juan Ruiz Naupari este implicat în activitãþi de mare
impact social prin strângerea de fonduri dedicatã conservãrii valorilor milenare ale tradiþiilor. Astfel, a sprijinit în
mod consistent, atât tradiþia tibetanã, cât ºi a popoarelor
din America de Sud, precum queros.
Proiectul Spritualitate ºi Universitate va debuta în noul an
universitar pe data de 7 septembrie, cu un eveniment de mare
anvergurã organizatoricã ce reuneºte 14 tradiþii milenare.
Vã aºteptãm!

Prof. univ. dr. Matei GEORGESCU

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
este editatã de
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Tiparul executat de
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

Colegiul Universitar Spiru Haret
Perioada de înscrieri: 15 iunie  15 septembrie 2018
BUCUREªTI  sediul central al Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica nr.13, etaj 1
CRAIOVA  strada Vasile Conta nr. 4
Taxa anualã de ºcolarizare  2000 lei (se poate achita în 4 rate)
Pentru ocuparea locului, la înscriere se achitã prima ratã (500 lei).
La Colegiul Universitar Spiru Haret se pot înscrie atât candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat cât ºi cei care nu au promovat examenul.
Pentru a te putea înscrie la Colegiul Universitar Spiru Haret, promovarea
examenului de bacalaureat nu este o condiþie obligatorie.

Conform Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011, actualizatã în anul2018,
Capitolul II  Structura sistemului naþional de învãþãmânt
preuniversitar, Secþiunea a 11-a  Învãþãmântul postliceal,
art. 44 (10), Creditele pentru educaþie ºi formare profesionalã obþinute în
învãþãmântul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenþii cu diplomã de
bacalaureat de cãtre universitãþi, în baza deciziilor senatului universitar, ca
unitãþi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenþã.
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CE TREBUIE SÃ CONÞINÃ DOSARUL DE ADMITERE?
 Formular de preînscriere (opþional)
 Cerere de înscriere (tip);
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie
SAU certificatul de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã
(pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);
 Copie Carte de identitate;
 Copie Certificat de naºtere;
 Copie Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul);
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie
conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt pentru studii;
 Douã fotografii tip 3/4;
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei.
DOSAR PLIC

DOMENIUL SANITAR  durata studiilor: 3 ani

 BUCUREªTI / 90 locuri  IF
 CRAIOVA / 90 locuri  IF

1. Asistent medical generalist
Asistenþii medicali generaliºti pot profesa în cadrul urmãtoarelor unitãþi
medicale din sistemul de sãnãtate public ºi privat: spitale, policlinici,
dispensare locale, cabinete medicale particulare, cabinete medicale din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt, cabinete medicale din cadrul unitãþilor de producþie,
cabinete medicale individuale ale companiilor.
2. Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare
Asistenþii medicali de balneofiziokinetoterapie ºi recuperare vor activa
în unitãþi medicale dedicate terapiei fizice ºi recuperãrii motorii, ce fac
parte din sistemul de sãnãtate public sau privat: spitale, policlinici, baze
de tratament ºi recuperare, staþiuni balneoclimaterice, cabinete private de
terapie ºi recuperare medicalã, instituþii de asistenþã socialã etc.

DOMENIUL IT
 BUCUREªTI
1. Analist programator  durata studiilor: 2 ani  60 locuri  IF
Analiºtii programatori îºi pot desfãºura activitatea atât la firme specializate
în realizarea de produse software specifice TIC, cât ºi la utilizatorii acestor
produse, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, agenþi economici
din toate domeniile de activitate.
2. Administrator reþele locale ºi de comunicaþii  durata studiilor: 2 ani
 60 locuri  IF
Administratorii de reþele locale ºi de comunicaþii vor putea lucra atât la
firme specializate în reþelisticã ºi comunicaþii, cât ºi la utilizatorii acestor
produse, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, agenþi economici
din toate domeniile de activitate.
3. Tehnician echipamente de calcul  durata studiilor: 2 ani  30 locuri  IF
Tehnicienii echipamente de calcul îºi gãsesc loc de muncã atât la firme
specializate în producþia ºi depanarea echipamentelor de calcul (service de
profil), cât ºi la utilizatorii acestora, organizaþii guvernamentale ºi
neguvernamentale, agenþi economici din toate domeniile de activitate.
4. Tehnician infrastructurã reþele de telecomunicaþii  durata studiilor:
3 semestre  30 locuri  IF
Tehnicienii de infrastructurã reþele de telecomunicaþii pot lucra în
firme care furnizeazã servicii de telecomunicaþii, instaleazã reþele ºi asigurã
mentenanþa acestora.

DOMENIUL PRODUCÞIE MEDIA
 BUCUREªTI
1. Asistent regizor artistic  durata studiilor: 2 ani 18 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Asistent regizor artistic, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul Societãþii Naþionale de Televiziune,
în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor de producþie,
respectiv difuzare de programe tv.
2. Editor de imagine  durata studiilor: 2 ani  19 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Editor de imagine, absolventul Colegiului universitar
Spiru Haret poate sã-ºi desfãºoare activitatea: în cadrul Societãþii Naþionale de
Televiziune, în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor
de producþie, respectiv difuzare de programe tv.
3. Cameraman-Fotoreporter  durata studiilor: 2 ani  19 MODULE  30 locuri  IF
Cameramanul-Fotoreporterul, absolvent al Colegiului universitar Spiru Haret,
va putea fi gãsit în cadrul instituþiilor de presã publice sau private, în cadrul
companiilor de producþie media ºi producþie cinematograficã, în cadrul
companiilor de organizare evenimente sau independent, în calitate de freelancer.
4. Asistent producãtor film-tv  durata studiilor: 1 an  10 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Asistent producãtor film-tv, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau
private ºi în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã.
5. Operator sunet  durata studiilor: 1 an  9 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Operator sunet, absolventul Colegiului universitar
Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau private,
în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã ºi
în cadrul companiilor de organizare evenimente.
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6. Tehnician iluminare filmare  durata studiilor: 1 an  9 MODULE
 30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Tehnician iluminare filmare, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau
private, în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã ºi
în cadrul companiilor de organizare evenimente.

EDUCAÞIA
ESTE
VALOAREA TA!
Admis
pentru viitor!
ÎNSCRIE-TE
LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET!

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
TAXÃ DE ÎNSCRIERE  110 lei *

 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti
Programul Educaþie fizicã ºi sportivã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF; taxã: 3.400 lei/an
Programul Sport ºi performanþã motricã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 60 locuri  IF;
taxã: 3.400 lei/an
Programul Kinetoterapie ºi motricitate specialã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF /
50 locuri  IFR; taxã: 3.400 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni nr.24, S4 (Apãrãtorii Patriei),
Bucureºti; http://efs.spiruharet.ro/
Date de contact: tel:. 021 317 19 00; e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro

 Facultatea de Litere Bucureºti
Programul Limba ºi literatura românã ºi o limbã ºi literaturã modernã
(englezã/francezã); durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri 
IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne
(francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) / clasicã (latinã);
durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Programul Limbi moderne aplicate (englezã  francezã/spaniolã/
italianã/germanã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: strada Ion Ghica nr. 13, Sector 3, Bucuresti,
Date de contact: tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e-mail: admitere_lit@spiruharet.ro

 Facultatea de Medicinã Veterinarã Bucureºti
Programul Medicinã Veterinarã; durata studiilor: 6 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 5.200 lei/an
Programul Medicinã Veterinarã (cu predare în limba englezã);
durata studiilor: 6 ani; numãr de locuri: 15 locuri  IF;
taxã: 2.880 euro/an
Adresa: Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 242 15 76 ; 021 455 10 79;
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro

 Facultatea de Inginerie, Informaticã
ºi Geografie Bucureºti
Programul Informaticã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.500 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 88  interior 144;
021 316 97 89  interior 144.
e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane Bucureºti
Programul Jurnalism; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Muzicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact Jurnalism: tel.: 021 334 01 02 sau
021 334 44 19, 021 334 47 23  int. 151;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: tel.: 021 317 19 01, 021 455 10 33;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti
Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 200 locuri  IF / 125 locuri  IFR
/ 75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 100 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: Tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
Fax: 021 255 60 94; e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov
Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 75 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 50 locuri  ID;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact: tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

EDUCAÞIA ESTE VALOAREA TA!

Admis pentru viitor!

* Candidaþii care au optat pentru preînscrieri la unul dintre
programele Universitãþii Spiru Haret (licenþã sau masterat)
în perioada 1 februarie  30 iunie 2018
ºi îºi depun documentele pânã la data de 31 iulie 2018
sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.

 Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
Programul Marketing; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 250 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Marketing cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri:
100 locuri  englezã, IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 75 locuri  IFR /
75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 120 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 125 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Traian nr. 223, Câmpulung
Date de contact: tel.: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Management (cu predare în lb. englezã);
durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 175 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Unirii nr. 32-34, Constanþa
Date de contact: tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Craiova
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Finanþe ºi Bãnci; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF / 75 locuri  IFR /
75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF / 50 locuri  IFR /
50 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Vasile Conta, nr. 4, Craiova
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative:
tel.: 0251 42 33 95; e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
Date de contact ªtiinþe Economice: tel.: 0251 59 82 65;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Braºov
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact Drept: tel.: 021 455 1061;
e-mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
Date de contact Management: tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani; numãr de locuri:
300 locuri  IF / 100 locuri  IFR; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 334 44 19; Fax: 021 334 52 63;
e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro

ÎNSCRIE-TE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro

 Programul de studiu Kinetoterapie ºi motricitate specialã pregãteºte
specialiºti precum: kinetoterapeuþi pentru unitãþile ºcolare de
învãþãmânt special, pentru instituþiile medicale, baze sportive, baze
de tratament ºi reeducare din policlinici ºi spitale, în staþiuni
balneoclimaterice, ca ºi în instituþii de ocrotire ºi asistenþã socialã,
cabinete ºi servicii private de kinetoterapie, cabinete de recuperare
din cluburile sportive de performanþã; kinetoterapeut al loturilor de
sportivi de performanþã; absolvenþii programului Sport ºi performanþã
motricã obþin calificare ca: antrenori cu o pregãtire fundamentalã
ºi de specialitate; antrenori sportivi specializaþi într-o ramurã
sportivã pentru cluburile ºcolare sportive pentru copii ºi juniori,
antrenori în cadrul cluburilor departamentale, cluburilor sportive private, iar absolvenþii specializãrii Educaþie fizicã ºi sportivã au
posibilitãþi de angajare ca: profesor de educaþie fizicã; metodist;
organizator al activitãþilor ºi manager al structurilor ºi activitãþilor
sportive, publice sau private etc, etc.

 Dupã terminarea studiilor, absolvenþii programelor Limba ºi literatura
românã ºi o limbã ºi literaturã modernã sau Limbi moderne aplicate
pot activa ca: profesor în învãþãmântul preuniversitar, traducãtor, referent în domeniul relaþiilor externe, referent/secretar literar, lucrãtor în
presã, copywriter în domeniul publicitãþii, documentarist etc.
 Vã plac studiile din domeniul Psihologie-pedagogie? Puteþi ocupa
poziþii precum: asistent de cercetare în pedagogie; consilier ºcolar;
expert învãþãmânt; inspector ºcolar; mentor; profesor în învãþãmântul
preºcolar; profesor în învãþãmântul primar; referent de specialitate
învãþãmânt; psiholog clinician, psihoterapeut, psiholog în domeniul
resurselor umane, în mediul organizaþional; psiholog în domeniul
judiciar, profesor specializat în recuperare, asistenþã socialã, formare
continuã, inspector, metodist în domeniul educaþional.
 Medicii veterinari licenþiaþi pot profesa în: cabinete ºi clinici
veterinare pentru animale de companie sau pentru animale de fermã;
cabinete medicale veterinare individuale de consultanþã tehnicã de
specialitate; laboratoare sanitare-veterinare pentru sãnãtate animalã
ºi pentru controlul alimentelor; unitãþi de cercetare, administraþia
localã / centralã sanitarã veterinarã, farmacii veterinare etc.
 Oricare program din domeniul ªtiinþe economice  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune, Management, Marketing, Finanþe ºi Bãnci 
vã oferã instrumentele profesionale pentru a fi competent în calitate de:
consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economicã,
analist, contabil, auditor intern, controlor financiar, consilier financiarbancar, revizor contabil, cenzor, controlor de gestiune, ofiþer bancar etc.
sau consultant în management, manager proiect, manager marketing,
manager în domeniul siguranþei alimentare, manager în activitãþi de
turism, manager general, manager financiar, de proiect în parteneriat
public-privat, de întreprindere socialã, de inovare, manager bancar,
manager aprovizionare, manager al sistemelor de management al riscului,
manager al sistemelor de management de mediu etc, în domenii
precum: servicii de marketing, comerciale sau de vânzãri, departamente
de cercetare-field, cercetare calitativã ºi PR, departamente de servicii
clienþi, servicii specializate în organizarea de târguri ºi expoziþii,
departamente de creaþie media, planificare media ºi publicitate,
departamente de logisticã ºi aprovizionare etc., economiºti în alte domenii
decât cele financiar-bancare, agenþi în activitatea financiarã ºi comercialã,
brokeri valori, agenþi de asigurãri, agenþi imobiliari, experþi în evaluarea
bunurilor ºi vânzãtori la licitaþie, inspectori ºi agenþi financiari, inspectori
de vamã ºi frontierã (vameºi),inspectori de taxe ºi impozite, inspectori de
pensii ºi asigurãri sociale.

 Programul Jurnalism pregãteºte specialiºti în domeniul
mass-media, în presa scrisã ºi/sau audio-vizual: redactor, reporter,
editorialist, agent de ºtiri, cameraman, caricaturist, comentator,
copywriter publicitate, corespondent special (þarã ºi strãinãtate) radio/TV/presã, coordonator programe TV, fotoreporter, prezentator
(crainic) radio/TV, producãtor audio-video, regizor de emisie/studio/
sunet, secretar de emisie/redacþie/agenþie etc.
 Dacã alegeþi sã studiaþi la un program din domeniul ºtiinþelor juridice,
aveþi posibilitatea sã profesaþi ca: judecãtor sau procuror, avocat, notar,
executor judecãtoresc, cercetãtor, cadru didactic,grefier, arhivar etc sau
consilier juridic, referent, coordonator de programe, poliþist local /
comunitar, asistent de cabinet, facilitator de dezvoltare comunitarã, administrator public, consilier în administraþia publicã, consultant în
administraþia publicã, expert în administraþia publicã, inspector de
specialitate în administraþia publicã sau secretar administrativ ºi alte
funcþii care solicitã cunoºtinþe juridice.
 Absolvind programul Muzicã, beneficiaþi de bune oportunitãþi de
angajare în domeniul artistic ca: profesor de muzicã, dirijor de formaþii
vocale, corale, instrumentale, redactor ºi realizator radio-TV, maestru
de sunet, regizor muzical,artist liric, solist de muzicã uºoarã ºi de
muzicã popularã.
 Absolvenþii programului Informaticã pot profesa ca: analist,
programator, proiectant sisteme informatice , administrator de reþea
de calculatoare, administrator baze de date , asistent de cercetare în
matematicã informaticã, profesor în învãþãmântul gimnazial etc.

PROBE PRACTICE de admitere

Vrei sã fii student la Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi motricitate specialã,
Sport ºi performanþã motricã, Poliþie localã sau la Muzicã?
Aflã în ce constã proba practicã de admitere pentru programul ales!
Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE
ªI ADMINISTRATIVE - Poliþie localã
TRASEU APLICATIV

Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Când susþii proba practicã?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

Facultatea de ªtiinþe SOCIO-UMANE  Muzicã
Concurs de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi vocale
ºi interpretative) ºi scurt interviu de testare
a cunoºtinþelor generale.

Facultatea de EDUCAÞIE FIZICÃ ºi SPORT
 Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie
ºi motricitate specialã, Sport ºi performanþã motricã
TRASEU APLICATIV

Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efskin/Admitere/Admitere_Licenta/
DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
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?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

Când susþii proba practicã?
26  27 iulie 2018  prima sesiune
13  14 septembrie 2018  a doua sesiune

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

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;

2 iulie  30 septembrie 2018
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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);
b) Documente de identificare:
§ Copie de pe 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;
d) Documente de înscriere: Fiºa  chestionar pentru admitere
DOSAR PLIC

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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Programe universitare de MASTER
TAXÃ
DE
SC
ÎN RIERE

BUCUREªTI

 110 lei *

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Domeniul ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE
 Program de studiu: Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Durata studiilor:
2 ani  Program de studiu: Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii
 Durata studiilor: 2 ani  Program de studiu: Activitãþi motrice curriculare ºi
extracurriculare  Durata studiilor: 2 ani
Date de contact: ªoseaua Berceni nr.24, sector 4; tel.: 021 317 19 00;
e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro; http://efs.spiruharet.ro/
Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie
Domeniul INFORMATICÃ  Program de studiu: Tehnologii moderne
în ingineria sistemelor informatice  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 316 97 88 /021 316 97
89  interior 144; e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro
Facultatea de Litere
Domeniul FILOLOGIE  Program de studiu: Limbã ºi literaturã românã 
modernizare ºi modernitate  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Traducere
în domenii de specialitate  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Ion Ghica nr. 13, sector 3; tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e-mail: admitere_lit@spiruharet.ro
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Domeniul PSIHOLOGIE  Program de studiu: Psihologie judiciarã ºi
victimologie  Durata studiilor: 2 ani  Program de studiu: Psihologie
organizaþionalã ºi managementul resurselor umane  Durata studiilor: 2 ani.
 Program de studiu: Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  Durata
studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
fax: 021 255 60 94; e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Economice
Domeniul MARKETING  Program de studiu: Marketing ºi relaþii publice
în afaceri  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Marketingul ºi
managementul serviciilor  Durata studiilor: 2 ani. Program de
studiu: Marketingul ºi managementul operaþiunilor logistice  Durata
studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Valorizarea patrimoniului prin
marketingul proiectelor culturale  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitatea agenþilor
economici ºi a instituþiilor publice  Durata studiilor: 2 ani.  Program
de studiu: Audit financiar contabil  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul FINANÞE  Program de studiu: Managementul ºi finanþarea
proiectelor publice ºi private  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 316 97 83;
e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale  Durata studiilor:
1 an, 2 semestre.
Date de contact: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; tel.: 021 334 44 19;
fax: 021 334 52 63; e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
Domeniul ªTIINÞE ALE COMUNICÃRII  Program de studiu: Mass-media
ºi comunicarea în sport  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Comunicare
internaþionalã ºi diplomaþie publicã  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul MUZICÃ  Program de studiu: Artã muzicalã  Durata studiilor:
2 ani.
Date de contact Jurnalism: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4;
tel.: secretariat: 021 334 01 02 sau 021 334 44 19 sau 021 334 47 23  int. 151;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; tel.: secretariat:
021 317 19 01, 021 455 10 33; e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro

BRAªOV

CONSTANÞA

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Domeniul PSIHOLOGIE  Program de studiu: Educaþia timpurie ºi
învãþãmânt primar (interdisciplinar cu domeniul ªtiinþe ale educaþiei)
 Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Psihologie clinicã ºi
intervenþie psihologicã  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI  Program de studiu: Consiliere
educaþionalã (interdisciplinar cu domeniul Psihologie)
 Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Turnului nr. 7; tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale
 Durata studiilor: 1 an.  Program de studiu: Dialogul social
ºi comunicarea în relaþiile de muncã  Durata studiilor: 1 an.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitate,
expertizã ºi audit  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul MANAGEMENT  Program de studiu: Management
organizaþional ºi antreprenoriat  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Organizational management and entrepreneurship (cu predare
în lb. englezã)  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Unirii nr. 32-34; tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: Cooperare internaþionalã
în justiþie  Durata studiilor: 1 an.
Domeniul MANAGEMENT  Program de studiu: Dimensiunea europeanã
a managementului organizaþiei  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Managementul strategic al organizaþiei  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul ªTIINÞE ADMINISTRATIVE  Program de studiu:
Managementul administraþiei publice  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Turnului nr. 7; tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

CÂMPULUNG

Facultatea de ªtiinþe Economice
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitate
ºi managementul afacerilor  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Traian nr. 223; tel.: 0248 51 22 84 ; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

EDUCAÞIA
ESTE
VALOAREA TA!
Admis
pentru viitor!
ÎNSCRIE-TE LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET!

CRAIOVA

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale ºi criminalisticã
 Durata studiilor: 1 an.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Audit intern în sistemul
public ºi privat  Durata studiilor: 2 ani,.
Domeniul FINANÞE  Program de studiu: Finanþe ºi administraþie publicã
europeanã  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative: strada Vasile Conta nr. 4;
tel.: 0251 42 33 95; e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
Date de contact ªtiinþe Economice: tel.: 0251 59 82 65;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro

NUMÃR DE LOCURI, FORMA DE ÎNVÃÞÃMÂNT
ªI TAXE ANUALE DE STUDII

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

DOMENII
Drept  200 de locuri;
Psihologie  150 de locuri;
Filologie  150 de locuri;
Contabilitate  300 de locuri;
Management* 150 de locuri;
Marketing  200 de locuri;
Finanþe  50 de locuri;
ªtiinþe ale comunicãrii  50 de locuri;
Informaticã  50 de locuri;
ªtiinþe administrative  50 de locuri,
ªtiinþe ale educaþiei  50 de locuri

IF

ªtiinþa sportului ºi educaþiei fizice  100 de locuri

IF

Muzicã  50 de locuri

IF 4.500 lei
IF 1980 euro

*Management  limba englezã

3.600 lei

4.000 lei

A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:
· Diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare
a examenului de licenþã este pentru promoþia curentã;
· Foaie matricolã/ supliment la diplomã sau situaþie
ºcolarã (copie) pe care se certificã conformitatea cu originalul de
cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
· Diploma de bacalaureat (copie) pe care se certificã conformitatea
cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:
· Copie de pe 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
· Curriculum Vitae;
· Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
· 3 fotografii 3/4;
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fiºa-chestionar pentru admitere
DOSAR PLIC

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  3 iulie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Labirintul  partea 2
(2012). Regia: Cristopher Smith. Genul:
acþiune.
Film serial  Cavalerii cerului (2002).
Genul: dramã/romantic
Film artistic  Radio Romance (1996).
Genul: dramã / romantic
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

MIERCURI  4 iulie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  7 iulie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30
01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic  Cowboy vs. dinozauri (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic românesc  Cel mai iubit
dintre pãmânteni (1993). Regia:
ªerban Marinescu. Genul: dramã
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

JOI  5 iulie 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Mai presus de cuvinte
(2013). Regia: Antony Fabian. Genul:
dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Sã crezi în dragoste
(2002). Genul: comedie
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

VINERI  6 iulie 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Castelul din
Carpaþi (1981). Regia: Stere Gulea.
Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Jologs (2002)
Genul: romantic/dramã
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

LUNI  9 iulie 2018

DUMINICÃ  8 iulie 2018
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 30 de minute
Film artistic  Piere ºi Jean
Film artistic  ªarpele alb (2004). Regia:
Wu Jie Tãi. Genul: dramã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

Uite, barza!

noi, care s-au adãugat celor 5.400 de cuiburi identificate la ultimul recensãmânt european
din 2014. În urma rezultatelor obþinute cu aplicaþia în 2017, au fost identificate cuiburile
de barzã care aveau nevoie de susþinere ºi protecþie. Din 2010 ºi pânã în prezent,
companiile de distribuþie ale Grupului Enel în România au instalat pe stâlpii de
electricitate aproape 700 de suporturi pentru cuiburile de barzã ºi peste 4.000 de teci
electroizolante pe liniile electrice pentru protejarea pãsãrilor.
Berzele albe cuibãresc în localitãþi sau în apropierea acestora, iar majoritatea
aleg ca suport de cuib un stâlp al reþelei electrice. Cuiburile de barzã se întâlnesc
în toate colþurile României. Dintre cele înregistrate, cel mai nordic cuib este în
localitatea Avrãmeni din judeþul Botoºani, iar cel mai sudic se aflã la Zimnicea, în
judeþul Teleorman. Cel mai vestic cuib este cel din Cenad, judeþul Timiº, iar cel
mai estic se aflã în satul C.A. Rosetti din judeþul Tulcea, în Delta Dunãrii. În urma
numãrãtorii din 2017, a reieºit cã judeþul cu cele mai multe cuiburi de barzã este
Timiº. Aici au fost înregistrate nu mai puþin de 445 de cuiburi. Topul este completat
de judeþele Arad (253 de cuiburi), Teleorman (223 de cuiburi), Harghita (179 de
cuiburi) ºi Suceava (167 de cuiburi). Nu mai este de mirare cã în topul localitãþilor
cu cele mai multe cuiburi de barzã, primele patru poziþii sunt ocupate de localitãþi
din judeþul Timiº: Moraviþa (61 de cuiburi), Jamu Mare (56), Banloc (50), Peciu
Nou (42) ºi apoi Sânsimion din judeþul Harghita, cu 40 de cuiburi de barzã.

22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  03 ByPass
(2016). Regia: Nap Toader.
Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mont Oriol  p.1
(1980). Genul: dramã
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

 Societatea Ornitologicã Românã
a lansat versiunea 2.0 a aplicaþiei
Uite, barza!,
care permite semnalizarea
zonelor periculoase pentru pãsãri

Barza din Covasna ajunsã în Times
Aplicaþia Uite barza a reuºit sã câºtige de la lansare pânã acum peste 6 premii
naþionale ºi internaþionale de PR. Dar nu este prima oarã când berzele din România
sunt vedete internaþionale. O barzã albã din România a fost cea care a tranºat una
din vechile dispute ale ornitologilor, la începutul secolului al XX-lea, potrivit SOR.
În anul 1909 încã se mai credea cã berzele albe nu trec ecuatorul în migraþia lor, ci
cã rãmân doar în emisfera nordicã. Totuºi, un exemplar din judeþul Covasna a
lãmurit disputa. Pasãrea a fost inelatã în localitatea Hãghig, acum în judeþul
Covasna, pe data de 8 iulie 1908 de ornitologul maghiar Schenk Jakab.
În 3 martie 1909 a apãrut în paginile ziarului Times o ºtire despre barza din
România. Pasãrea fusese împuºcatã în Africa de Sud, în zona Natal. Inelul purtat
de pasãre a dovedit cã era exemplarul inelat la Hãghig ºi a dat rãspunsul la eterna
întrebare  trec sau nu berzele Ecuatorul. (SOR)

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

 Societatea Ornitologicã Românã (SOR) a lansat versiunea 2.0 a aplicaþiei
mobile Uite, barza!, singura aplicaþie mobilã din Europa pentru recenzarea
berzelor albe. Versiunea îmbunãtãþitã aduce ca noutate posibilitatea de a semnala
zonele periculoase pentru berze trimiþând coordonatele GPS ºi o fotografie.
Cred cã toatã lumea ºtie situaþiile din luna martie, când berzele au fost afectate de
ger. La fel cum ºtim cã un cuib de barzã poate cauza o panã de curent pentru cã este
construit pe un stâlp al reþelei de electricitate. Dar acestea nu sunt singurele obstacole
mortale pentru berzele albe. De multe ori apar coliziuni cu liniile de înaltã tensiune
sau electrocutãri pe liniile de medie tensiune. Tocmai de aceea, varianta 2.0 a aplicaþiei
încearcã sã rezolve ºi aceste probleme. Vom continua numãrãtoarea pãsãrilor la cuib,
dar avem un update prin care sã putem semnaliza zonele periculoase pentru berze,
locurile unde au loc incidente. Cine gãseºte o barzã accidentatã, electrocutatã, ne poate
trimite coordonatele GPS ºi o fotografie. Aceastã informaþie va ajunge la companiile
Enel ºi se poate interveni prin izolarea liniilor periculoase sau prin balizarea acestora,
iar mortalitatea va scãdea, a spus directorul executiv al SOR, dr. Dan Hulea.
Aplicaþia a fost lansatã oficial anul trecut, în parteneriat cu Enel România, iar
proiectul de numãrare a berzelor la cuiburi continuã ºi în 2018. Numãrãtoarea berzelor
a început de la 25 iunie ºi va dura pânã la 31 iulie 2018, aplicaþia putând fi accesatã la:
http://www.sor.ro/Uite-Barza. Aceasta este perioada propice pentru a numãra berzele
 puii sunt destul de mari pentru a putea fi observaþi, iar acum se pregãtesc pentru
migraþia cãtre Africa. Numãrãtorile care se efectueazã mai târziu nu sunt relevante,
deoarece berzele albe încep din luna august migraþia spre cartierele de iernare. Uite,
barza! este o aplicaþie uºor de utilizat, folosing GPS-ul fiecãrui smartphone. Utilizatorul
se poate înregistra cu contul de Facebook sau Google, marcheazã localizarea cuibului
de berze ºi completeazã informaþiile obligatorii. Datele pot fi trimise ºi ulterior dacã
nu existã o conexiune la internet, ajungând în baza de date a SOR ºi fiind validate de
administratorul platformei. Cei mai activi utilizatori ai aplicaþiei sunt recompensaþi
anul acesta cu binocluri ºi determinatoare de pãsãri. Anul trecut, aplicaþia Uite, barza!
a fost instalatã pe 2.609 de telefoane mobile, iar utilizatorii au introdus în baza de date
a SOR un numãr de 2.851 de cuiburi. Dintre acestea, 1.070 de cuiburi au fost cuiburi

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Maria
(2003). Regia: Cãlin Peter Netzer.
Genul. dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Prima iubire (2003)
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Miercuri

Joi

Ora

Luni

7-10

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

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Vineri

Duminicã

Sâmbãtã
Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian
Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

-//-

12-13
13-14
Tech News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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ABSOLVENÞI HARETIªTI

 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung

22 iunie 2018. La Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung a avut loc
cel mai emoþionant moment din viaþa unui student: festivitatea de absolvire.
Au fost clipe pline de bucurie, atât pentru absolvenþii studiilor de licenþã ºi
masterat, cât ºi pentru cadrele didactice din facultate. Dupã intonarea imnului
Gaudeamus, conf.univ.dr. Laurenþia Avram, decanul Facultãþii, ºi îndrumãtorii
de an au adresat cuvinte pline de întelepciune absolvenþilor, le-au urat succes în
viaþã ºi la examenele de licenþã ºi disertaþie, apoi Andra Vãtãºescu, absolventã a
anului III, a predat cheia succesului, simbol al schimbului dintre generaþii, unui
studentului Vlãduþ. Doinea, reprezentant al anului II.

Evenimentul s-a încheiat cu realizarea fotografiilor de grup, care vor rãmâne
mãrturie a Ultimului clopoþel, promoþia 2018.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ

 Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa

Joi, 21 iunie 2018, într-un cadru solemn ºi emoþionant, a avut loc Festivitatea
de Absolvire a celei de-a treia promoþii a Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Profesor universitar doctor Mihnea Claudiu Drumea, decanul Facultãþii, le-a
vorbit absolvenþilor despre importanþa învãþãrii pe tot parcursul vieþii ca o acþiune
voluntarã ºi auto-motivantã, la care ar trebui sã recurgã din motive personale ºi/
sau profesionale, amintindu-le cã acest fapt nu numai cã sporeºte incluziunea
socialã ºi dezvoltarea personalã, dar ºi independenþa, precum ºi competitivitatea
ºi capacitatea de angajare. În acest sens, directorul Departamentului de ªtiinþe
Economice, conferenþiar univ.dr. Iuliana Pârvu, precum ºi directorul Departamentului
de ªtiinþe Juridice, conferenþiar univ.dr. Roxana Elena Topor, le-au reamintit
proaspeþilor absolvenþi de posibilitãþile de continuare a studiilor în cadrul Facultãþii,
respectiv de cele douã programe de master din domeniul ºtiinþelor economice 
Contabilitate, Expertizã ºi Audit (domeniul de studiu Contabilitate) ºi Management
Organizaþional ºi Antreprenoriat (domeniul de studiu Management), acesta din
urmã fiind atât cu predare în limba românã, cât ºi în limba englezã, precum ºi de cele
douã programe de master din domeniul ºtiinþelor juridice  ªtiinþe Penale ºi Dialog
Social ºi Comunicare în Relaþiile de Muncã.
Decanul Facultãþii împreunã cu directoarele de Departament au înmânat Medalii
de merit ºefilor de promoþie: Georgiana Coºereanu (absolventã a programului de
studii universitare de licenþã Management) ºi Elena Minodora Fullop (absolventã
a programului de studii universitare de licenþã Drept). În acest cadru festiv, ºefii de
promoþie au predat ºtafeta, înmânând cheia colegilor lor mai mici  Gabriel Nicuºor
Niþu (student anul II, Management) ºi Mãdãlina Ciocan (studentã anul III, Drept).
Toþi absolvenþii au primit diplome de merit din partea conducerii facultãþii, dar
ºi felicitãri ºi mesaje de încurajare din partea întregului corp profesoral.

Lector univ.dr. Adina TRANDAFIR

MOBILITATEA ERASMUS +

Ca în fiecare an, festivitatea absolvenþilor Facultãþii de ªtiinþe Economice
Bucureºti este un prilej de bucurie
pentru profesori, studenþi, absolvenþi
ºi invitaþi. Miercuri, 27 iunie 2018, a
avut loc festivitatea de absolvire a promoþiei 2018, programul de studii
Marketing, iar joi, 28 iunie 2018, a avut
loc festivitatea de absolvire a promoþiei
2018 programele de studii Contabilitate
ºi informaticã de gestiune ºi Finanþe ºi
Bãnci, la care au participat absolvenþi,
profesori ºi numeroºi invitaþi, care s-au
bucurat alãturi de absolvenþii anului 2018.
Printre invitaþi s-au aflat pãrinþii, fraþii mai
mici ºi alte rude, care au aflat cu plãcere
despre rezultatele bune la învãþãturã ºi
realizãrile din cei trei ani de facultate ale
absolvenþilor promoþiei 2018.
Aceastã manifestare a fost organizatã
de cãtre absolvenþi. Din partea conducerii
Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti
a participat decanul Facultãþii, prof.univ.
dr. Zenovic Gherasim, directorul
Departamentului de ªtiinþe Economice,
prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu, ºi
prodecanul Facultãþii, conf.univ.dr.
Mariana Iatagan. Prof.univ.dr. Luminiþa
Ionescu a prezentat programele de master
specifice domeniului Contabilitate,
în cadrul cãruia absolvenþii pot continua
studiile ºi ulterior se pot înscrie la
CECCAR pentru a deveni profesioniºti
contabili.
Decanul Facultãþii, prof.univ.dr.
Zenovic Gherasim, a felicitat absolvenþii
prezenþi pentru eforturile depuse pe
parcursul celor trei ani de studii ºi pentru
rezultatele foarte bune obþinute,
încurajându-i pe aceºtia sã continue
studiile universitare la programele de
master. Prof.univ.dr. Luminiþa Pistol,
prorector USH, a transmis mesajul prin
care absolvenþii sunt întotdeauna
bineveniþi la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti pentru participãri
la conferinþe, simpozioane sau programe
de master în domeniul Marketing.
Prof.univ.dr. Maria Andronie, prorector
USH, a felicitat absolvenþii pentru
finalizarea studiilor de licenþã ºi i-a invitat
sã înveþe scrierea de proiecte finanþate
din fonduri europene, precum ºi
participarea la programul de master
Managementul ºi finanþarea proiectelor
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publice ºi private. Prorectorul Eduard
Ionescu a încurajat absolvenþii pentru
susþinerea examenelor de licenþã în
perioada imediat urmãtoare ºi a explicat
importanþa diplomei de licenþã în
domeniul economic. Din partea
Consiliului Facultãþii, conf.univ.dr.
Floarea Georgescu a felicitat absolvenþii
ºi i-a îndemnat la continuarea studiilor
universitare prin programul de master
Audit financiar-contabil. A luat cuvântul
ºi prof.univ.dr. Gheorghe Pistol, care a
prezentat posibilitãþi de dezvoltare a
carierei în domeniul contabilitate, finanþe
ºi bãnci, dar a încurajat absolvenþii sã fie
aproape de cadrele didactice, care au rolul

de îndrumãtori, atât pe perioada anilor
de studii, dar ºi ulterior. Conf.univ.dr.
Cristina Cioponea a felicitat absolvenþii
programului de studii Finanþe ºi Bãnci
pentru perseverenþa de care au dat
dovadã pe durata celor trei ani de studii
ºi a explicat necesitatea continuãrii
studiilor masterale în domeniul Finanþe.
Toþi profesorii prezenþi la festivitatea de
absolvire au transmis cele mai sincere
urãri ºi îndemnuri de succes în activitatea
lor viitoare, atât pe plan personal, cât ºi
pe plan profesional. Discursurile au fost
impresionante, iar atmosfera a fost
marcatã de energie ºi optimism din partea
celor prezenþi.

Prof.univ.dr. Luminþa IONESCU,

directorul Departamentului de ªtiinþe Economice Bucureºti

Dupã 20 de ani
La Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice din Constanþa s-a strigat catalogul.
S-au împlinit 20 de ani de la absolvirea primei
promoþii.
Cu emoþie ºi bucurie, foºtii absolvenþi, acum
juriºti cu cariere de succes, s-au reîntâlnit, la
sediul Facultãþii, sâmbãtã, 23 iunie 2018.
Au depãnat amintiri alãturi de dascãlii lor
care le-au fãcut onoarea sã fie prezenþi la aceastã
revedere  doamna Olga Duþu, doamna Florina
Anghel, doamna Viorica Costea Grigorescu,
domnul Gheorghe Grasu, domnul Alin Dãrângã,
domnul Ion Anghel, domnul Ion Bitoleanu.
Le urãm: La cât mai multe aniversãri împreunã!
(Lector univ.dr. Adina Trandafir)

ÎNTRE NECESITATE ªI COOPERARE INSTITUÞIONALÃ

(Urmare din pag. 1)
Erasmus + este programul care aduce multe oportunitãþi de învãþare pentru
copii, tineri, adulþi din toate sectoarele educaþiei: învãþãmânt preuniversitar,
educaþia adulþilor, învãþãmânt universitar, formare profesionalã ºi tineret.
În perioada 11-15 iunie, cele trei cadre universitare de la Facultatea de Litere,
prin participarea la mobilitatea Erasmus +, au avut în vedere:  sã acumuleze
cunostinþe sau know-how din experienþe ºi bune practici din universitatea
partenerã bulgarã (în special din departamentul de limbi strãine prin colaborarea
cu cadre didactice care predau limba englezã/ francezã/ germanã/ românã), precum
ºi deprinderi practice relevante pentru funcþia lor actualã ºi pentru dezvoltarea
lor profesionalã;  sã dezvolte relaþiile de colaborare între cele douã instituþii de
învãþãmânt superior (participând ºi la sãptãmâna internaþionalã din Universitatea
Vasil Levski);  sã motiveze ºi alte cadre didactice;  sã participe la mobilitãþi ºi
sã-i ajute la pregãtirea mobilitãþii;  sã promoveze învãþarea limbilor ºi diversitatea
lingvisticã;  sã consolideze rolul învãþãrii continue în crearea unui sentiment de
cetãþenie europeanã, bazat pe înþelegerea ºi respectarea drepturilor omului ºi a
democraþiei, ºi sã încurajeze toleranþa ºi respectul faþã de alte popoare ºi culturi;
 sã încurajeze o utilizare optimã a rezultatelor ºi a produselor ºi proceselor
inovatoare ºi sã facã schimb de bune practici în domeniile reglementate de
programul de învãþare continuã, în vederea îmbunãtãþirii calitãþii educaþiei ºi
formãrii.
Prin programul elaborat de biroul Erasmus al partenerilor sub atenta
coordonare a conf.univ.dr. Diana Timova, pe parcursul celor cinci zile, au fost
efectuate vizite ºi prezentãri la diferite specializãri din universitatea bulgarã,

lecþii de istorie ºi civilizaþie bulgarã în context european (vizita la Arbanassi),
invitaþia de a lua parte la sesiunea plenarã ºi secþiunea interdisciplinarã a
Conferinþei Internaþionale organizate în ultimele douã zile (14-15 iunie).
În ultimele zile au fost reînnoite contactele ºi cu Universitatea St.Cyril ºi St.
Methodius, cu departamentul de Limbi Strãine, coordonat de conf.univ.dr. Svilen
Stanchev (profesor cunoscut pentru studiile de lingvisticã ºi membru în
comitetul ºtiinþific al Analelor Facultãþii de Litere a Universitãþii Spiru Haret),
unde împreunã cu cercetãtorii români a fost organizat un workshop internaþional
cu participare directã ºi indirectã (online) dedicat competenþelor în management
ºi multiculturalism într-un sistem educaþional modern european cu propunerea
de a se realiza pânã la sfârºitul anului ºi un volum de studii interdisciplinare.
Cadrelor didactice de la Facultatea de Litere (conf.univ.dr. Tamara Ceban,
conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu ºi lect.univ.dr. Simona Iacob) le-au fost
înmânate certificatele de participare la mobilitatea Erasmus + ºi certificatele
de excelenþã în educaþie pentru îndelungata colaborare dintre cele douã universitãþi
din Bulgaria ºi Universitatea Spiru Haret din România.
Dorim sã exprimãm mulþumiri colegei noastre, conf.univ.dr. Daiana
Dumbrãvescu (coordonator Erasmus din partea facultãþii), prof. univ.dr. Iordan
Gheorghe Duda, coordonator Erasmus din partea Universitãþii Spiru Haret ºi
membru al board-ului de management al Asociaþiei Europene a Coordonatorilor
Erasmus, conf.univ.dr. Diana Timova de la Universitatea Naþionalã Militarã
Vasil Levski din Bulgaria.

Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU
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