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Întâlnirea consorțiUlUi 
„Universitaria”
24 – 27 noiembrie 2016, Iași

Cele cinci instituții 
membre ale Consorțiului 

„Universitaria” - Universitatea din 
București, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Universitatea de Vest din Timișoara 
și Academia de Studii Economice 
din București s-au întâlnit la Iași, în 
perioada 24 – 27 noiembrie. 

	 Prilej	de	dezbatere	a	temelor	
stringente	din	învățământul	superior	
românesc	la	ora	actuală,	dar	și	de	schimb	
de	idei	între	decidenți	și	reprezentanți	
ai	mediului	academic,	reuniunea	s-a	
derulat	pe	parcursul	a	trei	zile,	timp	în	
care	participanții	au	analizat	situația	
prezentă,	stabilind	strategii	în	vederea	
creșterii	 competitivității	 mediului	
academic	 românesc	 și	 a	 integrării	
acestuia	în	aria	europeană	a	educației	
și	cercetării.	

	 Lucrările	 Consorțiului	 au	
fost	 deschise	 vineri,	 25	 noiembrie,	
în	 Sala	 Senatului	 a	 Universității	
„Alexandru	 Ioan	Cuza”	 din	 Iași,	 de	
către	rectorii	celor	cinci	universități	
membre,	care	au	rostit	pe	rând	câte	
un	 cuvânt	 de	 bun	 venit.	 În	 cadrul	
panelurilor	 au	 avut	 loc	 întâlnirile	
de	 lucru	ale	Președinților	de	Senat,	
întâlniri	de	lucru	pe	tema	activității	
didactice,	a	cercetării	științifice	și	a	
studiilor	 doctorale,	 dar	 și	 pe	 tema	
finanțării	 învățământului	 superior	
și	atragerii	de	fonduri	structurale,	a	
relațiilor	internaționale,	a	activităților	
studențești	 și	 parteneriatelor	 cu	

mediul	 economic	 și,	 nu	 în	 ultimul	
rând,	pe	tema	strategiei	și	dezvoltării	
instituționale.	Toate	acestea	au	fost	
urmate	de	o	dezbatere	în	plen,	pe	baza	
căreia	 au	 putut	 fi	 luate	 concluziile	
corespunzătoare.			

În	premieră	în	cadrul	Consorțiului	
„Universitaria”,	s-a	desfășurat,	ca	parte	
a	 unui	 panel	 de	 discuții,	 întâlnirea	
comună	 între	 Președinții	 Senatelor	
Universitare	și	Rectorii	universităților	
membre,	 întâlnire	 care	 a	 vizat,	 în	
principal,	 posibilitatea	 amendării	
unor	prevederi	 legislative	referitoare	
la	învățământul	superior.		

	 Ziua	 de	 sâmbătă,	 26	
noiembrie,	a	debutat	cu	alocuțiunea	
Excelenței	 Sale,	 dl.	 prof.	 univ.	 dr.	
Mircea	Dumitru,	Ministrul	Educației	
Naționale	 și	 Cercetării	 Științifice,	
urmată	de	discursul	domnului	Sergiu	
Cristian	Manea,	Președinte	Executiv	
al	BCR	România,	care	și-a	exprimat	
disponibilitatea	de	a	sprijini	pe	termen	
lung	un	proiect	consistent	și	coerent	
de	 leadership	 social	 al	 instituțiilor	
academic	românești.

	 La	 reuniunea	 Consorțiului	 de	 la	 Iași	 au	
participat	 și	 reprezentanți	 ai	 departamentelor	 de	
comunicare	și	relații	publice	de	la	trei	dintre	cele	cinci	
universități	membre	(Universitatea	„Alexandru	Ioan	
Cuza”	din	 Iași,	Academia	de	Studii	Economice	din	
București	și	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara).	În	
vederea	unei	diseminări	optime	a	informațiilor	de	interes	
academic,	a	comunicării	la	toate	nivelele	a	activităților	
Consorțiului,	este	benefică	o	colaborare	strânsă	între	
aceste	departamente	care	să	contureze	și	să	susțină	
strategii	competente	de	comunicare.

	 Rectorii	 Universităților	 membre	 ale	
Consorțiului	„Universitaria”,	reuniți	la	Iași	în	perioada	
24-27	noiembrie	2016,	luând	act	de:

•	 lipsa	 unei	 viziuni	 /strategii	 pentru	 evoluția	
învățământului	superior	din	România;

•	recentele	abordări	ale	Consiliului	Național	al	
Rectorilor	în	îndeplinirea	misiunii	academice;

•	necesitatea	modificării	procedurilor	de	adoptare	
a	hotărârilor	Consiliului	Național	al	Rectorilor,	prin	
luarea		în	considerare	a	ponderii	fiecărei	Universități;

•	necesitatea	creșterii	rolului	Consiliului	Național	
al	Rectorilor	în	procedurile	normative	referitoare	la	
învățământul	universitar,	au	hotărât	autosuspendarea	
din	Consiliul	Național	al	Rectorilor	până	la	redefinirea	
statutului	acestuia.

Concluziile	recentei	întâlniri	a	Consorțiului	se	
regăsesc	în	comunicatul	de	presă	de	la	pagina	următoare	.
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colaBorare mai strânsă 
Între cele mai pUternice 
cinci Universități 
din românia

Cinci dintre cele mai importante universități 
din România, întrunite la Iași în cadrul 

Consorțiului Universitaria, au decis să întreprindă o serie 
de acțiuni comune pentru a deveni o forță de revitalizare 
și de impunere a standardelor în învățământul superior 
românesc. Cu doi ani înainte de împlinirea centenarului 
Marii Unirii, are loc unificarea eforturilor în zone cheie 
ale învățământului românesc de către Universitatea 
București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii 
Economice și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași.

La	reuniunea	Consorțiului	Universitaria,	din	perioada	
24	–	27	noiembrie	2016,	cele	cinci	universități	au	hotărât	să	
își	asume	nu	doar	o	voce	unitară,	ci	și	acțiuni	comune	în	
domeniul	didactic,	al	cercetării,	al	relațiilor	internaționale	
și	al	inițiativelor	studențești,	care	să	poată	modela	viitoarele	
politici	educaționale.

În	perioada	următoare,	preocupările	fundamentale	
ale	 celor	 cinci	 universități	 sunt	 creșterea	 calității	
învățământului	superior	și	cercetării,	realizarea	clasificării	
instituționale	și	ierarhizarea	domeniilor	de	studiu.	Astfel,	
rectorii	Consorțiului	reuniți	 la	Iași	susțin	fără	echivoc	
continuarea	demersurilor	inițiate	de	actuala	conducere	a	
Ministerului	Educației	Naționale	și	Cercetării	Științifice	
precum	realizarea	Meta-rankingului,	clasament	care	a	
identificat	cele	mai	vizibile	universități	la	nivel	internațional.

Cele	cinci	universități	solicită	diferențierea	clară	a	
finanțării	de	către	Consiliul	Național	pentru	Finanțarea	
Învățământului	Superior,	astfel	 încât	să	poată	fi	alocate	
fonduri	pentru	susținerea	excelenței	în	instituții	de	interes	
național.

Reprezentanții	universităților	reunite	la	Iași	au	stabilit	
că	este	necesară	o	atitudine	mai	puternică	comună	nu	doar	
la	nivel	național,	ci	și	la	nivel	european.	Astfel,	universitățile	
vor	avea	o	poziție	comună	la	Bruxelles	și	vor	participa	cu	
un	singur	stand	la	târgurile	educaționale	internaționale.	

Finanțarea	accesului	la	literatură	științifică	va	fi	o	altă	
direcție	a	demersurilor	Consorțiului	în	perioada	următoare.	
În	prezent,	universitățile	românești	riscă	să	piardă	una	
dintre	cele	mai	prețioase	resurse	–	accesul	 la	 jurnalele	

internaționale	de	cercetare,	proiectul	ANELIS,	
finanțat	până	acum	de	Autoritatea	Națională	pentru	
Cercetare	Științifică	și	Inovare,	aflându-se	la	final.	
Cele	cinci	universități	susțin,	în	comun,	necesitatea	
alocării	de	fonduri	de	la	ANCSI	pentru	acest	proiect	
și	în	următorii	ani.

Un	alt	subiect	a	fost	realizarea	de	mobilități	
interne	 între	 instituțiile	 de	 învățământ	 din	
Consorțiul	Universitaria,	după	un	model	asemănător	
programului	Erasmus.	Astfel,	de	exemplu,	studenții	
de	la	UAIC	ar	putea	studia	la	UBB	un	semestru,	
după	care	la	întoarcere	le-ar	fi	recunoscute	creditele	
în	integralitate.	Consorțiul	Universitaria	solicită	
Ministerului	Educației	să	elaboreze	cadrul	legal	
pentru	a	se	putea	implementa	această	inițiativă.	

A	fost	de	asemenea	subliniată	necesitatea	
găsirii	de	soluții	pentru	finanțarea	pozițiilor	de	
cercetare	în	universități,	momentan	subfinanțate,	
inclusiv	în	cadrul	proiectelor	europene	de	tipul	
Orizont	2020.	Consorțiul	Universitaria	susține	
demersurile	 Comisarului	 pentru	 cercetare	 cu	
privire	la	căutarea	unor	soluții	pentru	remedierea	
problemelorlegate	de	salarizarea	de	bază	în	cercetare	
prin	Orizont	2020.

Reprezentanții	Universitaria	au	mai	abordat	
probleme	 precum	 inexistența	 unei	 strategii	 a	
infrastructurii	de	cercetare,	necesitatea	 lărgirii	
autorității	universităților	în	domeniul	stabilirii	
capacității	 de	 școlarizare	 și	 a	 admiterii	 la	
master	și	debirocratizarea	admiterii	studenților	
internaționali.

Consorțiul	Universitaria	apreciază	prezența	
la	 Iași	 a	 unei	 delegații	 numeroase	 din	 partea	
Ministerului	 Educației	Naționale	 și	Cercetării	
Științifice,	conduse	de	dl.	ministru	prof.univ.dr.	
Mircea	Dumitru.	Rectorii	universităților	salută	
inițiativă	 anunțată	 de	 Ministrul	 Educației	 la	
Iași,	prin	care	Consorțiul	Universitaria	va	deveni	
partener	 de	 dialog	 și	 consultare	 pentru	 orice	
inițiativă	legislativă	din	domeniul	învățământului	
superior.

-	comunicat	de	presă	-
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profesorUl ioan pânzarU, 
decorat de Președintele Franței cu Legiunea de Onoare în grad de Cavaler

facUltatea de științe politice 
a Universității din BUcUrești 
aniversează un sfert de veac de la înființare

Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, 
director al Centrului Regional 

Francofon de Cercetări Avansate în 
Știinţe Sociale al Universităţii din 
Bucureşti – CEREFREA Villa Noël, 
a primit distincția Legiunea de 
Onoare în grad de Cavaler din partea 
Preşedintelui Franţei, E.S. domnul 
François Hollande.

Înalta	distincţie	i-a	fost	înmânată	
marți,	 8	 noiembrie	 2016,	 de	 către	
ambasadorul	Franței	în	România,	E.	S.	
domnul	François	Saint-Paul,	în	cadrul	
unei	ceremonii	organizate	la	Ambasada	
Franței	în	România.

Prof.	 univ.	 dr.	 Ioan	 Pânzaru	
este	absolvent	al	Facultăţii	de	Limbi	
şi	 Literaturi	 Străine	 din	 cadrul	
Universităţii	din	Bucureşti	și	specialist	
în	 literatură	 franceză	medievală.	 A	
semnat	numeroase	cărți	de	specialitate,	
printre	 care	 Regimul	 interpretării.	
Despre	 sens	 şi	 acţiune	 (Polirom,	
2012),	Practici	ale	interpretarii	de	text	
(Polirom,	1999),	Introduction	à	l’étude	
de	la	 littérature	médiévale	française.	
IXe-XIVe	siècles	(Ed.	Universității	din	
București,	1999).

În	perioada	1990	—	1992,	prof.	dr.	
Ioan	Pânzaru	a	fost	șeful	Catedrei	de	
Limba	și	Literatura	Franceză	din	cadrul	
Facultății	de	Limbi	și	Literaturi	Străine,	
în	1993	a	devenit	prodecan	al	Facultății	
de	Limbi	și	Literaturi	Străine,	iar	între	

2000	și	2005	prorector	al	Universității	
din	București.	Profesorul	Ioan	Pânzaru	a	
fost	rector	al	Universității	din	București	
în	două	mandate,	între	anii	2005	și	2011.

Din	 2012	 este	 director	 al	
CEREFREA	 Villa	 Noël	 —	 Centrul	
Regional	 Francofon	 de	 Cercetări	
Avansate	 în	 Științe	 Sociale	 al	
Universității	din	București,	un	spaţiu	
de	excelenţă	pentru	studiul	ştiinţelor	
sociale	francofone,	pus	la	dispoziția	
cercetătorilor,	doctoranzilor	şi	post-
doctoranzilor	din	domeniu,	cu	scopul	
de	 a	 dezvolta	 programe	 autonome	

de	cercetare	şi	de	a	anima	reţeaua	de	
ştiinţe	social-umane	prin	organizarea	
de	conferinţe,	evenimente	ştiinţifice,	
seminarii	şi	programe	de	cercetare.

Pentru	meritele	sale	academice	
în	 studiul	 limbilor	 străine,	 prof.	
univ.	 dr.	 Ioan	 Pânzaru	 a	 primit,	
de-a	 lungul	 timpului,	 titlul	 de	
„Comandor	al	Ordinului	Cruzeiro	do	
Sul”,	 „Commandeur	de	 l`Ordre	des	
Palmes	Academiques”,	„Comandor	al	
Ordinului	Stella	d’Italia”,	„Comandant	
al	Ordinului	Aguila	Azteca”.

Facultatea de Științe Politice a Universității din București celebrează anul 
acesta 25 de ani de la înființare. Evenimentul aniversar a avut loc vineri, 18 

noiembrie 2016, în Aula Magna a Facultății de Drept (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-
46) și s-a deschis cu o festivitate la care au participat peste 300 de persoane aparținând 
comunității academice a Facultății de Științe Politice și a Universității din București, și 
instituțiilor partenere (reprezentanți ai societății civile, ambasade, instituții publice). 

La	festivitatea	aniversară	au	participat	Excelența	Sa,	dl.	prof.	univ.	dr.	Emil	
Constantinescu,	președinte	al	României	în	perioada	1996-2000	și	rector	al	Universității	
din	București	între	1992	și	1996,	dl.	dr.	Laurențiu	Ștefan,	consilier	prezidențial,	Președinția	
României,	care	a	adresat	un	mesaj	din	partea	Excelenței	Sale,	Dl.	Klaus	Werner	Iohannis,	
președinte	al	României.	Prezenți	la	eveniment	au	mai	fost	Excelența	Sa,	dl	Ambasador	
François	Saint-Paul	de	la	Ambasada	Republicii	Franța	la	București	și	Excelența	Sa,	Dna.	
Ambasador	Päivi	Pohjanheimo,	de	la	Ambasada	Republicii	Finlanda	la	București.	

La	ceremonia	aniversară	a	Facultății	de	Științe	Politice	au	mai	participat	prof.	
univ.	dr.	Mircea	Dumitru,	Ministru	al	Educației	Naționale	și	Cercetării	Științifice	și	
rector	al	Universității	din	București,	prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu,	rectorul	interimar	al	
Universității	din	București,	prof.	univ.	dr.	Lazăr	Vlăsceanu,	prorector	al	Universității	
din	București	în	1991	și	secretar	de	stat	în	Ministerul	învățământului	și	științei	(1991).	
La	evenimentul	aniversar	au	mai	fost	prezenți	prof.	univ.	dr.	Ioan	Pânzaru,	director	
al	Centrului	Regional	Francofon	de	Studii	Avansate	în	Științe	Sociale	(CEREFREA),	și	
rector	al	Universității	din	București	în	perioada	2005-2011,	prof.	univ.	dr.	Cristian	Preda,	
decan	al	Facultății	de	Științe	Politice	în	perioada	2004-2010	și	europarlamentar	din	2009,	
precum	și	prof.	univ.	dr.	Laurențiu	Vlad,	decan	al	Facultății	de	Științe	Politice	între	2010	
și	2016,	și	secretar	de	stat	în	Ministerul	Educației	Naționale	și	Cercetării	Științifice.	

Prin	discursurile	evocate,	dar	și	prin	publicațiile	și	materialele	difuzate,	festivitatea	
aniversară	a	accentuat	dimensiunea	internațională	a	Facultății	de	Științe	Politice	a	
Universității	din	București.	

Fondată	în	1991,	Facultatea	de	Științe	Politice	a	Universității	din	București	este	
instituția	românească	de	profil	cea	mai	bine	conectată	internațional	și	care	oferă	
studenților	săi	cel	mai	complex	pachet	de	servicii	educaționale	din	România.	De	
asemenea,	este	singura	facultate	de	științe	politice	din	țară	care	oferă	un	parcurs	complet	
licență	–	master	–	doctorat	în	trei	limbi:	română,	engleză	și	franceză.	Facultatea	de	Științe	
Politice	a	Universității	din	București	este	și	facultatea	de	științe	politice	din	România	
cu	cei	mai	mulți	profesori	specializați	în	științe	politice,	iar	corpul	său	profesoral	este	
format	aproape	în	întregime	în	universități	occidentale	prestigioase	cum	ar	fi	École	
des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales,	Institut	d’Études	Politiques	Paris,	University	
of	Oxford,	Università	degli	Studi	di	Bologna,	Université	Libre	Bruxelles,	Central	
European	University,	Pensylvania	State	University,	ș.a.	Nu	în	ultimul	rând,	facultatea	
oferă	studenților	și	o	perspectivă	inter-	sau	pluri-disciplinară,	având	cadre	didactice	
specializate	în	istorie,	sociologie,	drept,	economie	și	filosofie.

Foto:	Prof.	univ.	dr.	Ioan	Pânzaru,	decorat	la	Ambasada	Franței	în	România
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facUltatea de psihologie și științele edUcației a Universității din BUcUrești 
reprezintă românia În cadrUl iea 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației (FPSE) 

din cadrul Universității din București 
a  devenit reprezentantul oficial al 
României în cadrul IEA, International 
Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (Asociația 
Internațională pentru Evaluarea 
Performanței Educaționale). Astfel, 
Facultatea de Psihologie va putea 
realiza de acum înainte renumitele 
studii TIMSS și PIRLS și în România.

În	cadrul	celei	de-a	57-a	Adunări	
Generale	a	Asociației	Internaționale	
pentru	 Evaluarea	 Performanței	
Educaționale,	desfășurate	la	Oslo,	între	
10	și	13	Octombrie	2016,	Facultatea	de	

Psihologie	și	Științele	Educației	(FPSE)	
din	cadrul	Universității	din	București	
a	 fost	 acceptată	 ca	 reprezentant	 al	
țării	noastre	și	va	putea	susține	astfel	
implementarea	 proiectelor	 IEA	 în	
România.

Prest ig ioasa 	 organizaț ie	
internațională	a	fost	fondată	în	1958	și	
desfășoară	studii	comparative	trans-
naționale,	 ale	 căror	 rezultate	 devin	
adesea	fundamental	noilor	politici	și	
reforme	 educaționale	 pentru	 țările	
participante.	 Agenda	 de	 cercetare	
a	organizației	are	în	centru	subiecte	
precum	matematică,	științe,	abilități	
de	citire,	educație	civică,	competențe	
digitale	și	competențe	didactice.

Cele	 mai	 importante	 proiecte	
aflate	în	derulare	sunt	studiul	TIMSS	
(Trends	in	International	Mathematics	
and	Science	Study	2015)	și	studiul	PIRLS	
(Progress	 in	 International	 Reading	
Literacy	Study),	desfășurate	în	peste	60	
țări.	TIMSS	are	loc	o	dată	la	patru	ani,	
încă	din	1995	și	analizează	comparative	
competențele	de	matematică	și	fizică	în	
rândul	elevilor	de	clasa	a	IV	–	a	și	clasa	
a	VIII	–	a.	Studiul	PIRLS	este	o	evaluare	
comparativă	a	gradului	de	alfabetizare	
și	se	realizează	o	dată	la	cinci	ani,	încă	
din	anul	2001.

România	a	participat	în	trecut	la	
un	număr	de	studii	IEA	prin	implicarea	
plina	 de	 dedicație	 a	 specialiștilor	
din	 cadrul	 Institutului	 de	 Științele	
Educației.	 Edițiile	 viitoare	 vor	 avea	
loc	 în	 2018	 și	 respectiv	 2019	 și	 vor	
fi	 coordonate	 de	 Universitatea	 din	
București.

Ambele	 studii	 colectează	 date	
prețioase	pe	baza	cărora	țările	implicate	
își	pot	ajusta	politicile	educaționale.	
Tocmai	de	aceea,	printre	principalele	
beneficii	urmărite	de	participanți	se	
numără:

•	 Măsurarea 	 e f ic iențe i	
propriului	sistem	educațional	
într-un	context	global;

•	 Identificarea	 lacunelor	
privind	 resursele 	 ș i	
oportunitățile	de	învățare;

•	 Evidențierea	 punctelor	
slabe	și	stimulareare	formei	
curriculum-ului;

•	 Măsurarea	impactului	unor	
noi	inițiative	educaționale;

•	 Deprinderea	profesorilor	cu	
metodele	de	evaluare;

Reprezentantul	 FPSE/UB	 la	
Adunarea	Generală	a	IEA	de	la	Oslo,	
Dragoș	Iliescu,	consideră	că:	„testarea	
standardizată	a	achizițiilor	elevilor	este	
critică	la	acest	moment	pentru	situația	
educațională	din	România.	Ea	aduce	
avantaje	 la	 nivel	 individual,	 pentru	

fiecare	elev,	generând	profiluri	psiho-
educaționale	pe	baza	cărora	părinții,	
profesorii	și	elevii	pot	dezvolta	strategii	
personalizate	de	învățare.	Ea	aduce	de	
asemenea	avantaje	la	nivelul	claselor,	
școlilor	și	întregului	sistem	de	educație,	
contribuind	la	dezvoltarea	de	strategii	
bazate	 pe	 date	 empirice.	 La	 acest	
moment,	testarea	standardizată	este	
buna	practică	în	domeniul	educațional”.
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Universitatea
„alexandrU ioan cUza” din iași
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centrUl „Welcome” 
pentrU stUdenți internaționali

linii de predare comUnă 
și proiecte transfrontaliere de cercetare
moldova – românia – Ucraina

Studenții internaționali ai Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor 

avea la dispoziție un centru de informare 
și integrare, unde pot primi sprijin pentru 
diferitele aspecte ale vieții de student în 
Iași: de la obținerea facilă a adeverințelor și  
documentelor din facultate până la cum se 
compostează un bilet de autobuz.

„Welcome	Center”	 funcționează	de	 la	
sfârșitul	 lunii	octombrie	în	Căminul	C5	din	
campusul	„Titu	Maiorescu”,	acolo	unde	sunt	
cazați	majoritatea	studenților	internaționali.	
La	centru,	ei	au	la	dispoziție	o	linie	telefonică	
gratuită	pe	care	o	pot	folosi	pentru	a	transmite	
mesaje	urgente	celor	de	acasă,	un	calculator	
de	pe	care	se	pot	conecta	gratuit	la	internet,	
servicii	de	xerox	și	de	imprimare.	

Centrul	este	menit	să	îi	sprijine	pe	studenți	
într-o	serie	de	proceduri	care	țin	de	obținerea	
unor	acte	de	care	au	nevoie	și	de	viața	academică.	
Studenții	pot	apela	la	angajații	centrului	încă	de	
la	găsirea	și	obținerea	unui	loc	de	cazare,	sunt	
ghidați	prin	procesul	de	înmatriculare	și	li	se	
stabilesc	întâlniri	cu	profesorii	coordonatori	din	
facultate.	De	asemenea,	centrul	oferă	asistență	
pentru	obținerea	unui	permis	de	ședere	de	
la	Inspectoratul	General	pentru	Emigrări.	La	
centru	se	pregătesc	documentele	necesare,	
scrisorile	de	accept,	certificatele	și	chiar	le	oferă	
timbre	fiscale	în	cazul	în	care	vor	avea	nevoie.	

În	primele	săptămâni	de	ședere	în	Iași,	
angajații	centrului	 îi	ajută	pe	studenți	și	să	
se	orienteze	în	oraș:	să	găsească	punctele	de	
vânzare	ale	biletelor	pentru	transportul	public	
și	să	aleagă	liniile	potrivite,	să	găsească	cele	mai	
apropiate	bănci,	policlinici,	spitale	și	cum	să	
comande	un	taxi.	Studenții	pot	apela	la	centrul	
de	informare	și	pentru	a	primi	sfaturi	și	indicații	
despre	diverse	servicii	din	oraș	-	săli	de	sport,	
curățătorie	de	haine,	internet	cafe-uri,	centre	
de	copiere	etc.

Centrul	a	fost	deschis	 în	urma	derulării	proiectului	INSERTIO	-	
Îmbunătățirea	serviciilor	suport	de	integrare	a	Oaspeților	academici	
internaționali,	finanțat	dintr-o	linie	bugetară	specială	„Fondul	de	dezvoltare	
internațională”.	Biroul	de	primire	și	informare	a	oaspeților	internaționali	are	
prevăzute	activități	precum	oferirea	de	materiale	tipărite	privind	facilitățile	
oferite	în	campus,	furnizarea	de	informații	punctuale	privind	localizarea	
și	contactarea	departamentelor	administrative	ale	UAIC,	îndrumarea	spre	
obiective	turistice	din	zonă	și	locuri	de	agrement	etc.

Pe	 lângă	 centrul	de	primire,	 va	 exista	un	birou	de	orientare	 și	
socializare,	deservit	de	studenți	voluntari	ai	European	Student	Network	
și	stagiari	ai	Departamentului	de	Relații	Internaționale.	Ei	vor	facilita	
integrarea	socio-culturală	în	viața	din	campus	și	din	oraș.	Voluntarii	vor	
organiza	pentru	colegii	lor	veniți	din	alte	țări	sesiuni	ghidate	de	orientare	
în	campus,	seri	de	film,	ieșiri	pe	trasee	turisitice	și	îi	vor	ține	la	curent	cu	
cele	mai	importante	evenimente	din	oraș.

În	primul	semestru	al	anului	universitar	2016	-	2017,	la	Universitatea	
„Alexandru	Ioan	Cuza”	studiază	110	studenți	Erasmus	proveniți	din	țări	
europene	și	partenere.	

Foto:	Studenți	Erasmus Foto:	Întâlnire	pentru	reînnoirea	colaborării	acacdemice	transfrontaliere

Reprezentanți de la șase universități s-au întâlnit în data de 
11 noiembrie, în cadrul Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova-România-Ucraina pentru a  reînnoi colaborarea 
academică transfrontalieră.

Printre	participanți	s-au	numărat	prof.	univ.	dr.	hab.	Ion	Gagim,	
rectorul	Universitatății	de	Stat	„Alecu	Russo”	din	Bălți,	prof.	univ.dr.	
hab.	Gheorghe	Ciocanu,	rectorul	Universității	de	Stat	din	Moldova,	
prof.	univ.	dr.	Stepan	Melnychuk,	rectorul	Universității	Naționale	Iurii	
Fedkovici	din	Cernăuți,		conf.	univ.	dr.	Florin	Grigoraș,	Prorector	Relații	
Internaționale	Universitatea	Națională	de	Arte	„George	Enescu”	din	
Iași,	prof.	univ.	dr.	ing.	Valentin	Popa,	rectorul	Universitatea	„Ștefan	cel	
Mare”	din	Suceava	și	prof.univ.dr.	Tudorel		Toader,	rectorul	Universității	
„Alexandru	Ioan	Cuza”	din	Iași.

„E	un	Consorțiu	Transfrontalier	înființat	în	2011	care	a	avut	pe	
parcursul	celor	cinci	ani	de	activitate	diverse	componente	legate	de	
activitatea	didactică,	de	cercetarea	științifică,	de	activitățile	studențești,	
în	concret	proiecte	de	cercetare,	proiecte	studențești,	mobilități	de	cadre	
didactice,	de	studenți,	de	cercetători.	La	orizont	vin	o	serie	de	proiecte	

cu	 finanțare	 europeană,	 cum	 ar	 fi	 Orizont	
2020	și	altele,	care	facilitează	colaborarea	cu	
mediul	academic	transfrontalier	din	regiune”,	a	
declarat	prof.univ.dr.	Tudorel	Toader,	rectorul	
Universității	„Alexandru	Ioan	Cuza”	din	Iași.

În	cadrul	reuniunii	anuale	a	Consorțiului	
Universităților	din	Republica	Moldova-România-
Ucraina,	delegații	din	partea	universităților,	
rectori	 și	 prorectori,	 au	 discutat	 despre	
cooperarea	academică	transfrontalieră.	„Am	
făcut	 un	 bilanț	 al	 realizărilor	 de	 până	 în	
prezent,	am	făcut	proiecția	proiectelor	viitoare.	
Vom	dezvolta	 linii	de	predare	comună,	vom	
dezvolta	proiecte,	mobilități,	tot	ce	ține	de	viața	
academică”,	a	adăugat	prof.univ.dr.	Tudorel	
Toader.	 De	 asemenea,	 reprezentanții	 celor	
șase	universități	urmează	să	pună	în	discuție	
rezultatele	 și	 perspectivele	 de	 cooperare	
academică	 în	domeniul	educației,	 cercetării	
științifice,	 culturii	 și	 artelor	 și	 a	 activității	
studențești.

Următoarea	întâlnire	a	Consorțiului	va	
avea	loc	în	2017	și	va	fi	găzduită	de	Universitatea	
Națională	Iurii	Fedkovici	din	Cernăuți,	Ucraina.	
Președinția	întrunirii	date	urmează	să	fie	preluată	
de	reprezentantul	legal	al	universității	care	va	
organiza	următoarea	întâlnire.

Consorțiul	 celor	 șase	 universități	 a	
fost	 constituit	 în	 aprilie	 2011	 la	 Iași,	 când	
reprezentanții	instituțiilor	partenere	au	decis	să	
urmărească	o	serie	de	obiective	comune.	Printre	
acestea	se	numărau	realizarea	în	comun	a	unor	
proiecte	de	cercetare,	didactice	sau	culturale,	
colaborarea	în	privința	mobilităților	de	studiu	
și	a	mobilităților	destinate	personalului	didactic,	
precum	și	valorificarea	în	comun	a	resurselor	
logistice.
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peste 500 de candidatUri pentrU o moBilitate 
la Universitatea „alexandrU ioan cUza”

Primul apel la candidaturi pentru 
stagii de studiu, predare și 

formare către și dinspre Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” s-a încheiat la 
începutul lunii noiembrie.  În total, au 
fost 571 de candidaturi ce vor concura pe 
345 de mobilități oferite prin intermediul 
programului Erasmus+ cu țări partenere 
(țări non-UE).

Dintre	 acestea,	 506	 candidaturi	
vizează	mobilități	 ce	 se	 vor	 derula	 la	
Universitatea	 „Alexandru	 Ioan	 Cuza”	
-	de	studii	pentru	studenți,	de	predare	
pentru	cadrele	didactice	și	de	formare	
pentru	angajații	nedidactici.	Candidații	
au	avut	la	dispoziție	246	de	locuri	oferite	
de	Universitate	persoanelor	din	24	de	țări	
din	afara	spațiului	european	participante	
la	programul	Erasmus+.	

Studenții	care	vor	fi	selectați	pentru	
un	stagiu	la	Universitatea	„Alexandru	Ioan	
Cuza”	vor	primi	o	bursă	de	câte	750	de	
euro	pe	lună	și	decontarea	transportului	
în	limita	unor	anumite	sume.	Profesorii	și	
staff-ul	ce	desfășoară	stagii	de	mobilitate	
mult	mai	scurte,	vor	primi	o	diurnă	zilnică	
și	sprijin	financiar	pentru	transport.

Totodată,	din	Universitate	au	fost	
primite	65	de	înscrieri	pentru	stagii	de	
studiu,	 predare	 sau	 formare	 în	 țările	
partenere	Erasmus.	În	total,	Universitatea	
a	pus	la	dispoziție	99	de	burse	pentru	
studenți,	cadre	didactice	și	angajați	din	
domeniul	administrativ.		

Rezultatele	selecției	vor	fi	anunțate	
până	 la	 finalul	 lunii	 decembrie,	 iar	
majoritatea	stagiilor	vor	fi	desfășurate	
în	semestrul	al	doilea	al	anului	universitar	
curent.
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Universitatea
BaBeș-Bolyai din clUj-napoca
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preşedintele KlaUs iohannis 
la dezbaterea Grupului de Reflecţie CITADEL de la Facultatea de Studii Europene

Conf.	dr.	abilitat	Valentin	Naumescu,
Fondatorul	şi	coordonatorul	Grupului	CITADEL

Joi, 17 noiembrie a.c., Grupul de Reflecţie şi Analiză 
Internaţională CITADEL de la Facultatea de Studii 

Europene l-a avut ca invitat pe Preşedintele României, 
E.S. Klaus Werner Iohannis. Cea de-a 19-a dezbatere 
publică organizată de la înfiinţarea, în martie 2013, a 
think-tankului universitar clujean specializat în politica 
internaţională, a avut ca titlu: „Uniunea Europeană 
între dezintegrare şi reformare. Contribuţia României la 
consolidarea construcţiei europene”.Am avut onoarea de 
a fi moderatorul acestei dezbateri, în calitate de fondator 
şi coordonator al Grupului CITADEL.

Cuvintele	de	bun	venit	au	fost	adresate	de	Rectorul	
Universităţii	Babeş-Bolyai	Cluj-Napoca,	acad.	prof.	dr.	
Ioan-Aurel	Pop,	şi	de	Decanul	Facultăţii	de	Studii	Europene,	
prof.	dr.	Nicolae	Păun.	Moderatorul	a	expus	apoi,	succint,	
importanţa	temei	alese	în	contextul	politic	european	şi	
global	tensionat	precum	şi	din	perspectiva	recentelor	
evoluţii	politice	internaţionale,	invitându-l	pe	Preşedintele	
României	să	se	adreseze	audienţei.

În	 prima	 parte	 a	 evenimentului,	 alocuţiunea	
Preşedintelui	Klaus	Iohannis	a	făcut	referire	la	cele	mai	
semnificative	aspecte	ale	situaţiei	politice	din	Uniunea	
Europeană	şi	la	poziţionările	de	principiu	ale	României	pe	
marile	teme	şi	dosare	ale	agendei	europene	şi	internaţionale:

       „Pe agenda Uniunii Europene se află astăzi mai multe probleme 
decât în oricare alt moment din existenţa sa.
Toate aceste probleme sunt complexe și cer răspunsuri pe măsură: 
fenomenul migraţiei, Brexit-ul, problemele din zona euro, populismul, 
situaţia de securitate – și internă, şi externă - şi reapariţia sau 
accentuarea, pe acest fond, a unor tendinţe centrifuge sau clivaje în 
cadrul Uniunii, între Est și Vest, între Nord și Sud.
       Suntem în faţa unor provocări cruciale privind viitorul proiectului 
european.
Referendumul din Marea Britanie, din iunie, a generat un moment 
fără precedent în istoria Uniunii, în care un stat membru decide să 
părăsească Uniunea, ceea ce a adăugat incertitudine la acest tablou 
deja complicat.
         Totuşi, nu trebuie să privim Brexit-ul ca pe un declanşator al 
dezintegrării Uniunii. Este o provocare importantă, dar o vom depăşi 
dacă rămânem uniţi şi angajaţi să recâştigăm încrederea cetăţenilor 
din țările noastre.

         Este adevărat că sunt riscuri ca diferenţele și liniile de separaţie să 
se adâncească în Europa. Am văzut, din păcate, că mesajele populiste, 
xenofobe sau radicale au prins teren, în multe părţi din Europa şi, cum 
am văzut recent, nu numai în Europa.
      Cu cât aceste voci vor avea câștig de cauză, cu atât crește riscul unei 
Uniuni mai fragile, divizate și traversate de linii de demarcaţie artificiale, 
cu zone mai bine integrate politic, economic, securitar şi zone periferice.
        O astfel de Uniune nu poate fi un actor credibil nici pentru cetăţenii săi, 
nici în raport cu vecinii săi și nici în competiţia globală. Pentru România, 
nu există altă alegere decât aceea a dezvoltării sale în continuare în cadrul 
unei Uniuni solidare și puternice.
      Numai o astfel de Uniune poate fi performantă în acţiunea sa internă 
și externă, și poate răspunde aşteptărilor cetăţenilor săi, inclusiv ale celor 
români. O Europă mai solidă şi unită oferă perspective mai bune de 
dezvoltare pentru statele membre, pentru cetăţenii săi.
     De aceea, e nevoie de mai multă coeziune, de o agendă pozitivă, de 
continuarea procesului de integrare, de instituţii europene solide, care să 
acţioneze în interesul tuturor statelor membre şi al cetăţenilor europeni.
      Este clar că singuri, la nivel naţional sau chiar la nivel regional, nu 
putem găsi cele mai bune soluţii.
      Soluţiile eficace în Europa nu pot fi cele de mică anvergură, ci doar cele 
motivate de mize care privesc interesele noastre comune, ale fiecărui stat 
membru și ale cetăţenilor săi, și ale Uniunii în întregul său.
       Uniunea Europeană a știut, de-a lungul timpului, să depăşească fiecare 
criză, să se reconstruiască și să se reinventeze cu succes, pentru că fundaţia 
sa este solidă, iar principiile şi obiectivele care au inspirat crearea sa îşi 
păstrează relevanţa şi astăzi.
    Aceste principii şi obiective, adică prevenirea conflictelor prin adâncirea 
cooperării, în baza intereselor, valorilor și a unei viziuni comune de 
integrare, își păstrează neștirbită forţa de model şi acum, în acest proces 
de reflecţie privind viitorul Uniunii.
     Este evident pentru noi toţi că este nevoie de o redefinire a proiectului 
european. Obiectivul care ghidează România în acest proces este acela al 
unei Uniuni mai pragmatice şi coerente, mai flexibile şi care îşi respectă 
principiile şi valorile fundamentale.
        România are oportunitatea şi resursele de a se situa în centrul dezbaterii 
europene și de a contribui activ la revigorarea proiectului european.
          Poziţionarea noastră este limpede – susţinem consolidarea proiectului 
european și dorim să fim parte a nucleului de integrare al Uniunii. Pentru 
noi, continuarea integrării la nivelul Uniunii Europene rămâne un obiectiv 
strategic, strâns legat de dezvoltarea noastră pe termen lung.
        Suntem convinși că proiectul european poate progresa dacă vom susţine 
priorităţile strategice ale Uniunii. Acestea sunt, în viziunea României, 
securitatea internă şi externă a Uniunii Europene, creşterea economică, 
crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, şi consolidarea Pieţei 
Interne a Uniunii.

        Nu vrem paşi înapoi de la ceea ce am realizat deja și de la acele politici 
care asigură fundamentul Uniunii.
         Din contră, vom continua să susţinem respectarea celor patru libertăţi 
fundamentale, mai ales în contextul Brexit, aderarea României la Spaţiul 
Schengen şi la Zona Euro.
        De asemenea, vom susţine continuarea politicii de extindere, ca și 
implicarea activă în punerea în aplicare a politicii de vecinătate a Uniunii.
O Uniune mai puternică înseamnă şi o Uniune mai transparentă, cu 
proceduri suple și procese decizionale legitimate democratic, și mai aproape 
de cetăţeni. Trebuie îmbunătăţită funcţionarea instituţiilor europene și 
interacţiunea lor cu autorităţile naţionale, dar și cu cetăţenii.
       Este necesar să comunicăm mai bine despre Europa, să reamintim 
avantajele, deseori uitate sau considerate de la sine înţelese, ale apartenenţei 
la Uniune.
     Europa este a tuturor cetăţenilor săi. Trebuie depășită acea viziune 
contraproductivă a unei Europe a „elitelor”, separată de cetăţenii săi, cu 
proceduri excesiv de birocratice și opace.”

Partea	a	doua	a	dezbaterii	a	fost	consacrată,	ca	de	obicei,	
întrebărilor	şi	răspunsurilor.	Nu	mai	puţin	de	12	întrebări	din	
partea	studenţilor	Facultăţii	de	Studii	Europene,	de	la	nivelurile	
licenţă,	masterat	şi	doctorat,	au	primit	răspunsuri	din	partea	
Preşedintelui.	De	la	apropierea	României	de	nucleul	central	
franco-german	al	Uniunii	Europene	la	consecinţele	Brexitului	
asupra	integrării	europene,	de	la	Acordul	UE-Turcia	asupra	
limitării	migraţiei	 ilegale	la	perspectivele	relaţiilor	Statelor	
Unite	cu	Uniunea	Europeană	sau	ale	eventualei	semnări	a	
Acordului	TTIP,	de	la	proiectul	Apărării	Europene	Comune	
şi	 al	 suprapunerii	 cu	misiunea	 fundamentală	 a	NATO	 la	
chestiunea	sancţiunilor	europene	împotriva	Federaţiei	Ruse,	
şi	de	la	perspectiva	relaţiilor	cu	Republica	Moldova	la	şansele	
României	de	aderare	la	Spaţiul	Schengen	sau	la	moneda	Euro,	
ori	de	încetare	a	Mecanismului	de	Cooperare	şi	Verificare,	
discuţiile	au	reliefat	interesul	în	creştere	al	studenţilor	şi	al	
opiniei	publice	în	general	pentru	viitorul	Uniunii	Europene	şi	
al	securităţii	pe	continent.	Dezbaterea	a	durat	aproximativ	o	
oră	şi	jumătate.

La	final,	Preşedintele	Klaus	Iohannis	a	mulţumit	studenţilor	
pentru	întrebările	pertinente	adresate,	„care	au	atins	esenţa	
problemelor”,	îndemnându-i	să	meargă	mai	departe	în	studiul	
relaţiilor	internaţionale	şi	studiilor	europene,	„fiind	mare	nevoie	
de	specialişti	buni	pe	zona	europeană”.
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UBB ocUpă prima poziție În românia 
În „metaranKingUl Universitar – 2016”

despre metaranKingUri Universitare 
şi competitivitate academică 
Într-Un mediU psihocUltUral colectivist

Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării 

Științifice a publicat recent
„Raportul	asupra	Metarankingului	

Universitar	–	2016”.
Comunicatul	ministerului	(http://

edu.ro/primul-exercițiu-național-
de-metaranking-universitar-–-2016-
concluzii-și-recomandări-pentru)	
precizează	faptul	că	prezentul	clasament	
a	reliefat	20	de	universități	românești	
cu	 vizibilitate	 internațională,	 toate	
de	stat,	din	totalul	de	92	de	astfel	de	
instituții	de	stat	și	private	din	România.	
Dintre	aceste	prime	20	de	universități	
românești,	cinci	 (5)	sunt	universități	
cu	potențial	de	excelență,	vizibile	și	
cu	impact	internațional;	ordinea	lor	
ierarhică	este	următoarea:Universitatea	
Babeș-Bolyai	din	Cluj-Napoca	(scor	13),	
Universitatea	din	București	(scor	10),	
Universitatea	Politehnica	din	București	
(scor	8),	Universitatea	„Alexandru	Ioan	
Cuza”	din	Iași	(scor	7)	și	Universitatea	
de	Vest	din	Timișoara	(scor	6);	celelalte	
cincisprezece	 (15)	 universități	 sunt	
grupate	 în	 categoria	 celor	 vizibile	
internațional	 (cu	scoruri,	 în	ordine,	
între	3	și	1).

„Așadar,	 UBB	 este	 prima	
universitate	din	țară,	situându-se	în	
Metarankingul	Universitar-2016,	fiind	
într-o	ligă	de	prestigiu	alături	de	alte	
universități	românești!	Sper	să	reușim	
și	în	viitor	să	ne	menținem	pe	podium	
(prima	 sau	 cel	 puțin	 între	 primele	
trei	universități	ale	țării)	și	poate,	de	
ce	nu,	 în	unele	dintre	 clasamentele	
internaționale	să	intrăm,	în	anii	care	

vin,	 în	Top-500.	 Planul	 Strategic	 al	
UBB	(2016-2020)	și	Strategia	Cercetării	
(2016-2020)	au	fost	gândite	și	cu	această	
funcție	motivațională.	Dar	pentru	a	ne	
păstra	statutul	de	astăzi	și,	mai	ales,	
pentru	a	face	saltul	 în	Top-500	avem	
însă	nevoie	și	de	buna	guvernanță	și	
finanțare	adecvată,	lucruri	care	depind	
de	guvern/minister,	nu	de	UBB.	UBB	
va	 fi	 însă	 un	 contributor	 activ,	 cu	
sugestii,	 la	 politicile	 naționale	 din	
domeniul	academic”,	afirmă	prof.	univ.	
dr.	Daniel	David,	prorector	responsabil	
cu	cercetarea.

„UBB,	 cu	 rădăcini	 încă	 din	
secolul	 al	 XVI-lea,	 fiind	 definită	
în	 Carta	 proprie	 ca	 o	 universitate	
comprehensivă	de	cercetare	avansată	
și	 de	 educație,	 susține	 o	 predare/
învățare	eficientă	și	de	calitate,	centrată	
pe	studenți	și	în	beneficiul	studenților	
și	bazată	pe	cercetare	 și	pe	 transfer	
tehnologic/cognitiv	 inovativ	 către	
societate,	în	beneficiul	cetățenilor	și	al	
competitivității	de	țară.	Cu	alte	cuvinte,	
cercetarea	științifică	și	creația	originală	
fac	 posibilă	 deopotrivă	 predarea/
învățarea	 și	 transferul	 tehnologic/
cognitiv,	 în	 condiții	 eficiente	 și	 de	
calitate.	

	 Plasarea	UBB	pe	primul	loc	la	
nivel	național	a	fost	prevestită	în	ultimii	
ani	de	locurile	ocupate	de	instituția	
noastră	în	clasamentele	internaționale	
cele	mai	de	prestigiu,	în	care	s-a	situat	
pe	poziții	comparabile	cu	cele	deținute	
de	universitățile	din	regiune	(Cracovia,	
Varșovia,	 Budapesta,	 Bratislava,	
Ljubljana,	 Maribor	 etc.),	 în	 ciuda	
subfinanțării	noastre	cronice”,	arată	
acad.	prof.	 Ioan-Aurel	Pop,	 rectorul	
UBB.											

Metarankingul	Universitar	-	2016	
s-a	 făcut	pe	baza	acelor	clasamente	
internaționale	 ale	 universităților	
care	utilizează	dominant	criterii	sau	
indicatori	academici.	

Raportul	 complet	 asupra	
Exe rc i ț i u lu i 	 Na ț iona l 	 d e	
Metaranking	 Universitar-2016	
poate	 fi	 consultat	 la	 adresa:	
https://www.edu.ro/sites/default/
files/_fi%C8%99iere/Invatamant-
Superior/2016/asigurarea%20calitatii/
Metarankingul%20Universitar%20-%20
2016%20-%20Final.pdf

Autor:	Prof.	univ.	dr.	Daniel	David,	Prorectorul	Universității	Babeş-Bolyai	din	Cluj-Napoca	(UBB)	pentru	cercetare,	
competitivitate-excelenţă	şi	publicaţii	ştiinţifice

Într-un mediul psihocultural colectivist diferenţierile sunt eronat percepute ca un pericol, deşi, într-un mediu 
psihocultural modern, diferenţierile sunt garantul performanţei şi competitivităţii. Acest lucru este cu atât mai adevărat 

în mediul academic, astăzi imersat într-o lume globalizată. Într-adevăr, în aria internaţională a educaţiei şi cercetării, fiecare 
universitate îşi are rolul şi locul său important, în funcţie de profilul şi misiunea asumată, fără a se accepta o uniformizare 
păguboasă. La probleme sociale diverse şi la studenţi cu nevoie complexe, diferenţierea universităţilor (ex. locale/regionale/
naţionale/world-class) este singura soluţie raţională la a servi maximal societatea şi studenţii, demonstrată ca eficientă în 
ţările cu un mediul academic competitiv.

Două	rapoarte	recente	au	introdus	un	element	obiectiv	de	diferenţiere	a	universităților	româneşti,	pe	baza	poziţionării	
acestora	în	clasamentele	internaţionale	ale	universităţilor.

Primul	Raport	a	fost	elaborat	de	către	un	High	Level	Experts	Group,	stabilit	de	Ministerul	Educaţiei	Naţionale	şi	
Cercetării	Ştiinţifice,	generând	Metarankingul	Universitar-2016,	prezentat	în	Tabelul	1	(vezi	Andronesi…David	şi	colab.,	2016).	
Acest	metaranking	a	identificat	5	universităţi	cu	potenţial	de	excelență,	vizibile	şi	cu	impact	internaţional	(primele	5)	şi	15	
universităţi	vizibile	internaţional	(următoarele	15).	Universitățile	româneşti	care	nu	se	află	între	cele	20	din	Tabelul	1	nu	sunt	
vizibile	internaţional	în	clasamentele	analizate,	fără	ca	asta	să	însemne	că	nu	au	un	rol	educaţional	important	în	România.

Al	doilea	Raport	a	fost	elaborat	de	către	ThinkTankul	G3A,	generând	Metarankingul	Universitar	G3A-2016,	prezentat	
în	Tabelul	2	(vezi	David	şi	colab.,	2016),	care	confirmă	practic	rezultatele	primului	metaranking.	Subsemnatul	am	fost	autor	
comun	la	cele	două	rapoarte.

Tabelul	1.	Clasamentul	universităților	românești	în	Metarankingul	Universitar-2016	(preluat	din	Andronesi…David	şi	
colab.,	2016).

Note:	1.	Universitățile	românești	care	nu	se	regăsesc	în	acest	clasament	nu	sunt	prezente	în	niciun	clasament	internațional	
analizat;	2.	Universitățile	situate	pe	aceeași	poziție	sunt	trecute	în	ordine	alfabetică.

POzIțIA ÎN CLASAMENT

1 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

2 Universitatea din București

3 Universitatea Politehnica din București

4 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

5 Universitatea de Vest din Timișoara

6 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București

6 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca

6 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

7 Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași

7 Universitatea Politehnica din Timișoara

7 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7 Universitatea Transilvania din Brașov

8 Academia de Studii Economice din București

8 Universitatea din Craiova

8 Universitatea Dunărea de Jos din Galați

8 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

8

8 Universitatea din Oradea 

8 Universitatea Ovidius din Constanța

8 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara

13

10

8

7

6

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

SCOR TOTAL (CVINTILE)UNIVERSITATEA
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Tabelul	2.	Clasamentul	universităţilor	româneşti	în	Metarankingul	Universitar	G3A-2016	(preluat	din	David	şi	colab.,	2016).

Note:	1.	Universităţile	româneşti	care	nu	se	regăsesc	în	acest	metaranking	nu	sunt	prezente	în	niciun	clasament	internaţional	
analizat;	2.	Universităţile	situate	pe	aceeaşi	poziţie	sunt	trecute	în	ordine	alfabetică;	3.	În	Metarankingul	Universitar	G3A-2016	
apar	şi	o	serie	de	instituţii	academice	non-universitare:	pe	poziţia	a	10	apar	Academia	Română,	Institutul	de	Fizică	Atomică	şi	
Institutul	de	Ştiinţe	Spaţiale,	iar	pe	poziţia	a	11	apare	Institutul	Naţional	de	Cercetare	şi	Dezvoltarea	Tehnologiilor	Isotopice	
şi	Moleculare	(poziţia	acestora	în	clasament	trebuie	interpretată	în	context,	acestea	nefiind	instituţii	universitare,	astfel	că	
unele	criterii/indicatori	nu	li	se	aplică).

RANG

1 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

2 Universitatea din București

3 Universitatea Politehnica din București

4 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

5 Universitatea de Vest din Timișoara

6 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București

6 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca

7 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

8 Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași

8 Universitatea Politehnica din Timișoara

9 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10 Universitatea Transilvania din Brașov

11 Academia de Studii Economice din București

11 Universitatea din Craiova

11 Universitatea Dunărea de Jos din Galați

11 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

11

11 Universitatea din Oradea 

11 Universitatea Ovidius din Constanța

11 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara

20

15

13

9

8

6

6

5

4

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

SCOR TOTAL (DECILE)UNIVERSITATEA

Aşa	cum	era	de	aşteptat,	după	apariţia	acestor	rapoarte,	pe	lângă	interogaţiile	şi	dezbaterile	colegiale	absolut	normale	
faţă	de	un	asemenea	eveniment,	într-un	mediul	colectivist	care	refuză	diferenţierea	au	apărut	şi	o	serie	de	reacţii	cu	caracter	
defensiv.	Aşadar,	adesea,	în	loc	să	analizăm	raţional	şi	constructiv	implicaţiile	acestor	analize	obiective,	încercăm	să	anulăm	
diferenţierile,	prin	punerea	în	mod	defensiv	sub	semnul	întrebării	a	procedurilor	care	au	dus	la	aceste	diferenţieri.	Să	analizăm	
câteva	dintre	astfel	de	reacţii.

1.	 Selecţia	clasamentelor	a	fost	făcută	astfel	încât	să	favorizeze	anumite	universităţi	(incluzând	şi	excluzând	clasamentele	
din	metararanking	în	mod	subiectiv).

FALS!	Selecţia	clasamentelor	a	fost	făcută	după	criterii	clare	şi	înainte	de	orice	analiză	a	datelor.	Selecția	a	fost	confirmată	
de	consultanţi	externi	şi	a	inclus,	aşa	cum	se	spune	clar	în	analizele	efectuate,	toate	clasamentele	majore	care	utilizează	
indicatori	academici.

Ca	să	forţeze	această	idee	de	subiectivitate,	unii	critici	exemplifică	cu	neincluderea	clasamentului	Google	Scholar	
Institutions.	Dar,	paradoxal,	criticii	uită	să	menţioneze	că	acest	clasament	nu	este	unul	încă	funcţional,	pentru	acest	motiv	
nefiind	inclus	nici	în	alte	analize	internaţionale	(ex.	în	clasamentul	Webometrics).	Aşadar,	raţional	vorbind,	nu	poţi	folosi	
ceva	ce	nu	este	încă	funcţional!	Într-adevăr,	aşa	cum	arată	autorii	unui	Raport	din	cele	menţionate	(vezi	David	şi	colab.,	2016):	
„…Spre	exemplu,	în	relaţia	cu	Google	Scholar	Institutions,	autorii	clasamentului	Webometrics,	care	urmăreau	utilizarea	
Google	Scholar	Institutions,	observau	în	luna	noiembrie	2016	că	„…This	ranking	is	an	experiment	for	testing	the	suitability	

of	including	GSC	data	in	the	Rankings	Web,	but	it	is	still	in	beta…”,	adăugând	că	„…Google	Scholar	is	working	for	extending	
the	world	coverage	of	the	institutional	profiles	to	(almost)	all	the	academic	organizations.	Unfortunately	their	resources	
are	limited	and	there	is	no	final	date	for	finishing	the	task…”.	Dacă	l-am	include	exploratoriu	şi	forţat	în	metarankiguri,	în	
forma	sa	incompletă	din	noiembrie	2016,	de	dragul	testabilităţii	duse	la	limită,	acesta	nu	schimbă	poziţionarea	primelor	cinci	
universităţi	din	Tabelul	1	sau	Tabelul	2.

Dintre	clasamentele	cunoscute	la	nivel	internațional	nu	au	fost	incluse	Webomertics	şi	4ICU,	din	motivul	simplu	că	nu	
utilizează	dominant	criterii/indicatori	academici;	din	nou,	dacă	le-am	include	exploratoriu,	acestea	ar	accentua	profilarea	
primei	universităţi	din	metarankiguri	 (Universitatea	Babeş-Bolyai	din	Cluj-Napoca,	care	în	2016	ocupă	prima	poziţie	în	
ambele	clasamente).

2.	 Calculul	statistic	trebuie	să	fie	greşit,	dacă	nu	ne	avantajează.
FALS!	Calculul	a	fost	efectuat	şi	confirmat	independent	în	trei	centre	universitare	(SNSPA/UBB/Universitatea	de	Vest	

din	Timişoara),	iar	rezultatele	au	fost	replicate	(identic	pentru	universitățile	din	clusterul	1	–	primele	5)	în	cele	două	rapoarte	
efectuate	independent,	cu	metodologii	complementare	(ex.	decile	vs.	cvintile).

3.	Participarea	universităților	în	clasamentele	analizate	este	voluntară	şi,	aşadar,	lipsa	unei	universități	din	clasamentele	
internaţionale	nu	se	datorează	performanţei	academice	sub	pragul	stabilit	de	clasament,	ci	se	datorează	faptului	că	nu	a	dori	
să	participe	sau	nu	a	ştiu	de	clasament.

FALS!	Aşa	cum	se	spune	şi	în	cele	două	Rapoarte,	opt	(8)	din	cele	nouă	(9)	clasamente	analizate	se	efectuează	independent	
de	voinţa	universităţilor.	Doar	unul	solicită	acordul	universităţilor	de	a	fi	incluse	(clasamentul	THE).	Şi	aici	însă	acordul	se	
cere	doar	dacă	universitatea	depăşeşte	un	prag	de	performanţă	academică	stabilit	de	autorii	clasamentului.	Mai	precis	spus,	
aşa	cum	se	arată	în	unul	din	rapoarte	(vezi	David	şi	colab.,	2016):	„…Altfel	spus,	o	universitate	nu	se	află	în	clasamentul	THE:	
(1)	din	cauză	că	nu	depăşeşte	un	prag	minimal	de	performanţă	academică	stabilit	de	clasament	(astfel	încât	nu	a	fost	contactată	
de	autorii	clasamentului)	sau	(2)	nu	şi-a	dat	acordul	pentru	a	fi	inclusă	în	clasament,	deşi	a	depășit	pragul	de	calitate	şi	a	fost	
contactată	de	autorii	clasamentului	(caz	în	care	universitatea	este	responsabilă	de	lipsa	din	clasament).	Este	posibil	ca	unele	
universităţi	să	contacteze	din	proprie	iniţiativă	autorii	unor	clasamente,	caz	în	care	pot	fi	înregistrate,	dar	nu	vor	fi	incluse	
în	clasament	decât	dacă	depăşesc	pragul	minimal	de	performanţă	academică…”.	

4.	Focalizarea	pe	clasamente	va	slăbi	actul	educaţional.
FALS!	În	clasamentele	analizate	nu	se	poate	pătrunde	decât	dacă	există	o	performanţă	academică	care	depăşeşte	un	

prag	critic,	performanţă	care	se	referă	la	actul	de	predare	(cu	impact	direct	asupra	nevoilor	studenţilor	şi	a	unui	învăţământ	
centrat	pe	studenţi)	şi	de	cercetare	(cu	impact	direct	asupra	centrării	pe	studenţi,	prin	stimularea	învăţării	prin	cercetare,	şi	
pe	societate,	prin	transferul	de	servicii	şi	produse	inovative).	

5.	Fuga	după	clasamente	sacrifică	cultura	organizaţională,	pentru	imagine.
FALS!	Poziţionarea	bună	într-un	clasament	internaţional	al	universităţilor	nu	are	doar	o	funcţie	de	prestigiu,	ci	una	

diagnostică.	Înţelegerea	realistă	a	poziţionării	proprii,	prin	raportare	la	standardele	internaţionale,	poate	susţine	politici	de	
dezvoltare	academică	validate	ştiinţific	(de	tip	evidence-based),	în	beneficiul	comunităţii	academice.

În	concluzie,	metarankingurile	analizate	aici	reflectă	în	mod	obiectiv	felul	în	care	se	văd	universităţile	româneşti	din	
afara	ţării,	prin	prisma	poziţionării	lor	în	clasamentele	internaţionale	de	referinţă	ale	universităţilor,	prin	prisma	unor	criterii/
indicatori	academici.	Nici	mai	mult,	nici	mai	puţin!	

Referinţe	selective
Andronesi,	O.,	Banabic,	D.,	Buzea,	C.,	David,	D.,	Miroiu,	A.,	Prisăcariu,	A.	şi	Vlăsceanu,	L.	(2016).	Raport	asupra	Exerciţiului	

Naţional	de	Metaranking	Universitar-2016.	High	Level	Experts	Group	–	Raport	pentru	Ministerul	Educaţiei	Naţionale	
şi	Cercetării	Ştiinţifice	(vezi	pentru	varianta	online	la	http://www.edu.ro/primul-exerci%C8%9Biu-na%C8%9Bional-de-
metaranking-universitar-%E2%80%93-2016-concluzii-%C8%99i-recomand%C4%83ri-pentru)	(în	curs	de	publicare	în	Revista	
de	Politică	a	Ştiinţei	şi	Scientometrie)

David,	D.,	Frangopol.	P.	şi	Corlan,	A.	(2016).	Raportul	Think	Tankului	G3A	pe	anul	2016.	O	diagnoză	a	mediului	academic	
românesc	prin	Metarankingul	Universitar	G3A-2016.	Raportul	Think	Tankului	G3A	pe	2016	(în	curs	de	publicare	în	Revista	
de	Politică	a	Ştiinţei	şi	Scientometrie).
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mircea mihăieș – „scriitorUl anUlUi 2016”

Cu peste 20 de volume publicate la cele 
mai mari edituri din România, sute de 

studii și articole în prestigioase reviste românești 
și străine, Mircea Mihăieș a obținut pe tot 
parcursul carierei sale cam tot atâtea importante 
premii literare. Este profesor al Universității de 
Vest din Timișoara, unde predă – la Facultatea de 
Litere, Istorie și Teologie – cursuri de literatură 
engleză și americană. Iar recent, la începutul 
lunii noiembrie, a fost desemnat de un juriu al 
Uniunii Scriitorilor din România drept „Scriitorul 
anului 2016” pentru un volum impresionant prin 
anvergură, Ulysses 732. Romanul unui roman, 
apărut la editura Polirom. 

Într-o	epocă	în	care	tema	probității	intelectuale	
e	mai	actuală	ca	oricând,	o	carte	precum	Ulysses	732	
trece	cu	strălucire	examenul	inteligenței	novatoare,	
al	seriozității	asidue	și,	deopotrivă,	al	creativității.	
Cele	1016	pagini	și	sutele	de	intrări	din	redutabilul	
aparat	bibliografic	fac	astfel	din	textul	lui	Mircea	
Mihăieș	un	moment	de	referință	în	critica	literară	
românească	și	în	cercetarea	academică	umanistă.	
Operă	a	unui	specialist	de	marcă,	volumul	dedicat	
romanului	lui	James	Joyce	se	adresează	însă	nu	doar	
experţilor,	ci	şi	unui	public	larg	şi	în	primul	rând	
tinerilor	studioşi.	Iar	pentru	comunitatea	ştiinţifică	
a	Universităţii	de	Vest	din	Timişoara,	laurii	care	îl	
încununează	acum	pe	Mircea	Mihăieş	sunt	încă	
un	atestat	al	excelenţei,	probate	de	atâtea	ori	 în	
ultimii	ani.

„Cartea	de	față	e	fiziologia	(adică	studiul	vieții)	
unui	roman	de	732	de	pagini,	publicat	în	1922,	care	
n-a	murit	deloc	–	deși	romanele	mor	câte	puțin	–	și	
nu	va	muri	niciodată”:	este	fraza	de	început	a	cărții	
lui	Mircea	Mihăieș	despre	romanul	Ulysses	al	lui	
James	Joyce,	carte	pe	care	nu	mă	sfiesc	s-o	numesc	
monumentală,	cu	un	cuvânt	potrivit	și	romanului	
lui	Joyce,	și	nu	numai	datorită	celor	peste	1000	de	
pagini	câte	numără,	dar	și	valorii	și	însemnătății	ei	
literare”.	Sunt	cuvintele	celui	mai	important	critic	
literar	român	contemporan,	Nicolae	Manolescu,	în	
prima	dintre	cronicile	care	au	întâmpinat	cartea	lui	
Mircea	Mihăieş.	Ce	s-ar	mai	putea	adăuga?
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timișoara are o reprezentantă În rândUl 
„Universităților românești cU potențial 
de excelență, viziBile și cU impact internațional”

Primul Exercițiu Național de Metaranking 
Universitar, cel dat publicității de Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice în cursul zilei 
de 15.11, prezintă Universitatea de Vest din Timișoara într-o 
lumină favorabilă. UVT a fost inclusă în clusterul numit 
„Universități românești cu potențial de excelență, vizibile 
și cu impact internațional”, în care sunt grupate cinci 
universități românești, cele mai vizibile în clasamentele 
internaționale.

„Este	un	moment	important	pentru	UVT.	Meritul	pentru	
această	realizare	este	al	tuturor	colegilor	care	au	înțeles	că	
imperativul	comunității	academice	din	universitatea	noastră	
este	excelența.	Când	văd	aceste	rezultate	nu	pot	să	nu	mă	
raportez	la	clasificarea	universităților	din	2011.	Atunci	eram	
clasificați	în	a	doua	grupă	valorică	a	universităților	românești,	
pe	poziția	a	treisprezecea.	Am	fost	nevoiți	să	impunem	un	
management	universitar	mult	mai	 strict,	 în	discrepanță	
cu	confortul	anilor	anteriori.	A	fost	o	perioadă	dificilă,	dar	
comunitatea	UVT	a	susținut	acest	demers	și	acum	suntem	în	
primele	cinci	universități	din	România.	Mulțumesc	colegilor,	
ei	sunt	cei	care	au	făcut	posibilă	această	realizare”,	spune	
rectorul	UVT,	prof.	univ.	dr.	Marilen	Gabriel	Pirtea.

Plasarea	Universității	de	Vest	din	Timișoara	în	categoria	
„universităților	de	cercetare	și	predare”	în	2011	a	avut	drept	
consecință	 pentru	 aceasta	 diminuarea	 semnificativă	 a	
finanțării	publice,	 în	raport	cu	universitățile	considerate	
de	„cercetare	avansată”,	dar	a	adus	și	un	deficit	de	imagine.

Raportul	asupra	Exercițiului	Național	de	Metaranking	
Universitar	–	2016[1]	 include	 în	clusterul	primelor	cinci	
universități	alte	trei	membre	ale	Consorțiului	Universitaria:	
„Babeș-Bolyai”	din	Cluj-Napoca,	Universitatea	din	București	
și	Universitatea	„Alexandru	Ioan	Cuza”	din	Iași,	alături	de	
Universitatea	Politehnică	din	București.	„Douăzeci	(20)	de	
universități	din	România	(din	cele	92	de	universități	active,	
4	dintre	acestea	aflate	însă	în	fază	de	lichidare),	toate	de	
stat,	 reuşesc	să	treacă	un	prag	minimal	al	vizibilităţii	 în	
clasamentele	internaţionale	ale	universităţilor.”

În	raport	se	recomandă	instituirea	unui	fond	de	excelență	
pentru	susținerea	universităților	românești	cu	potențial	de	
excelență,	vizibile	și	cu	impact	internațional,	unde	Timișoara	
este	reprezentată	prin	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara.
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amBasadori la Uvt!

Aflată în plin proces de internaționalizare, 
dar în același timp puternic preocupată 

de o ancorare relevantă în viața comunității locale, 
UVT a derulat o serie de întâlniri speciale. De 
aceasta dată, la UVT au fost invitați șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noastră. Astfel, luna 
noiembrie a deschis seria acestor întâlniri, fiind 
una foarte plină, cu adevărat dedicată diplomației 
la cel mai înalt rang.

Ambasadorii	 care	 au	 susținut	 conferințe	
la	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	 în	 luna	
noiembrie	au	fost:

E.S., Dl. Hans Klemm,	Ambasador	al	Statelor	
Unite	al	Americii,	marți,	8	noiembrie.

Primul	eveniment	din	seria	Ambasadori	 la	
UVT,	Excelența	Sa,	dl.	Hans	Klemm,	a	susținut	în	
fața	comunității	UVT	prelegerea	”U.S.	Elections	
2016”,	 cu	 doar	 câteva	 ore	 înaintea	 alegerilor	
prezidențiale	din	SUA.	

Licențiat	 în	 Economie	 și	 Istorie	 la	
Universitatea	Indiana,	acesta	deține	și	o	diplomă	
de	 master	 în	 Dezvoltare	 Internațională	 de	 la	
Universitatea	 Stanford.	 Și-a	 început	 cariera	 în	
Ministerul	de	Externe	al	Statelor	Unite	în	1981,	
servind	ca	Ambasador	al	SUA	în	Timorul	de	Est	în	
perioda	2007	-	2010.	Din	2012	până	în	2015,	acesta	
a	activat	în	cadrul	Biroului	de	Resurse	Umane	de	
Stat,	după	care,	din	data	de	21	septembrie	2015,	a	
preluat	funcția	de	Ambasador	al	SUA	în	România.

E.S., Dna. Stella Ronner-Grubačić,	Ambasador	
al	Regatului	Olandei,	vineri,	11	noiembrie

Prin	prezența	Excelenței	Sale	la	Universitatea	
de	Vest	din	Timișoara,	întreaga	comunitate	UVT	
a	avut	ocazia	de	a	afla	răspunsul	 la	 întrebarea:	
„Președinția	UE:	un	instrument	pentru	diplomația	
bilaterală?”.

Activitatea	de	diplomat	a	Excelenței	Sale	a	
debutat	 în	anul	1990,	 în	cadrul	Ministerului	de	
Externe	al	Regatului	Olandei,	continuând	apoi	ca	
purtător	de	cuvânt	al	OSCE,	iar	în	perioada	2010	–	
2014	a	reprezentat	interesele	cetățenilor	olandezi	
în	calitate	de	Ambasador	în	Croația.

E.S., Dl. Kisaburo Ishii,	Ambasadorul	Japoniei,	
luni,	21	noiembrie

În	cadrul	celui	de-al	treilea	eveniment	din	seria	
„Ambasadori	la	UVT”,	Excelența	Sa,	Dl.	Kisaburo	Ishii,	
Ambasador	al	Japoniei	în	România,	a	susținut	o	discuție	
liberă	pe	tema	„Politicilor	Urbane	în	Japonia”.	Alumnus	
al	Facultății	de	Drept	din	cadrul	Universității	Tokyo,	din	
anul	1979,	acesta	a	deținut	funcția	de	ministru	adjunct	
al	Ministerului	de	Teritoriu,	Infrastructură,	Transport	și	
Turism,	cât	și	funcții	în	departamente	conexe,	cum	ar	fi	
Director	de	Planificare	Urbană	sau	Director	de	Dezvoltare	
Urbană.

E.S., Dl. Paul Brummell,	Ambasadorul	Regatului	
Unit	al	Marii	Britanii	 și	 Irlandei	de	Nord,	marți,	22	
noiembrie

Tema	discuției	din	cadrul	 celui	de-al	platrulea	
eveniment	din	seria	„Ambasadori	 la	UVT”,	a	gravitat	
în	jurul	relațiilor	dintre	Regatul	Unit	și	România,	după	
Brexit.

Având	 funcția	 de	 Ambasador	 în	 România	 din	
septembie	2014,	acesta	și-a	început	cariera	în	ministerul	
de	externe	în	anul	1987.	În	acest	timp	a	mai	deținut	funcții	
diplomatice	ca	Ambasador	în	Turkmenistan,	Kazakhstan	
și	Ambasador	nerezident	al	Republicii	Kârgâzstan.

Asemenea	prezențe	 reprezintă	 în	mod	cert	 tot	
atâtea	ocazii	de	a	cunoaște	mai	bine	statele	reprezentate,	
complexitatea	culturilor	și	a	tradițiilor	lor,	modurile	
acestora	de	raportare	la	țara	noastră,	 la	comunitatea	
academică	din	România	în	general	și	la	UVT	în	special.	
În	același	timp,	aceste	întâlniri	reprezintă	prilejuri	de	
explorare	de	noi	posibilități	de	colaborare	internațională	
a	UVT.

„Am	reușit	 să	 îmbinăm	două	dintre	 strategiile	
noastre	prioritare,	cele	de	internaționalizare	și	deschidere	
către	comunitate.	Aducem	în	mijlocul	universității	și	al	
Timișoarei	diplomați	de	cel	mai	înalt	rang,	personalități	
cu	o	vastă	experiență,	cu	adevărat	îndreptățiți	a	vorbi	
despre	țara	lor	și	relațiile	cu	România.	Ne	bucurăm	de	o	
extrem	de	bună	receptivitate	din	partea	lor.	Universitatea	
va	continua	să	aducă	în	fața	timișorenilor	evenimente	cu	
relevanță	academică,	culturală	și	socială”,	spune	Rectorul	
UVT,	prof.	univ.	dr.	Marilen	Pirtea.

Foto:	E.S.	Hans	Klemm,	Ambasadorul	SUA Foto:	E.S.	Dl.	Kisaburo	Ishii,	Ambasadorul	Japoniei

Foto:	E.S.	Dl.	Paul	Brummell,	Ambasadorul	Regatului	Unit	

al	Marii	Britanii	și	Irlandei	de	Nord

Foto:	E.S.	Dna.	Stella	Ronner-Grubačić,	Ambasador	al	Regatului	Olandei
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academia de stUdii economice 
din BUcUrești
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caravana ase - la drUm
protocol de colaBorare 
pentru redeschiderea Centrului de Învăţământ la Distanţă al ASE în Deva

În perioada 17 noiembrie – 9 
decembrie a.c., Academia 

de Studii Economice din Bucureşti 
desfăşoară cea de-a cincea ediţie 
a CARAVANEI ASE – ca parte a 
campaniei de promovare a ofertei 
sale educaţionale în licee şi colegii 
din ţară şi din Bucureşti, în vederea 
admiterii la licenţă 2017. 

Membri	 ai	 comunităţii	
universitare	ASE,	cadre	didactice	
şi	studenţi,	au	întâlniri	cu	elevi	și	
profesori	din	26	de	licee	și	colegii	
din	11	 judeţe	ale	 ţării,	 în	orașele:	
Alexandria,	 Buzău,	 Constanţa,	
Focşani,	 Galaţi,	 Piteşti,	 Ploieşti,	
Târgovişte,	Râmnicu	Vâlcea,	Slatina,	
Târgu	 Jiu.	 Această	 campanie	 de	
informare	oferă	elevilor	şansa	de	
a	participa	la	prezentări	și	discuţii	
cu	 reprezentanţi	 ai	 ASE	 despre	
programele	de	studii	şi	metodologia	
de	admitere	la	licenţă	2017,	precum	
şi	 despre	 facilităţi	 studenţeşti,	
activităţi	 extracurriculare	 şi	
perspective	de	angajare.

În	 cadrul	 acestui	 amplu	
proiect,	la	invitaţia	Liceului	Teoretic	
„Ovidius”	 din	 Constanţa,	 ASE	 a	
participat	în	data	de	17	noiembrie	
a.c.,	la	cea	de-a	doua	ediţie	a	Târgului	
de	universităţi	şi	consiliere	educativă	
„Drumul	spre	carieră	începe	azi”.	Cu	
acest	prilej,	numeroşi	 liceeni	s-au	
arătat	interesaţi	de	oportunităţile	
de	studiu	şi	dezvoltare	profesională	
oferite	 de	 universitatea	 noastră.	
Mass	 media	 locală	 a	 reflectat	
amplu	prezenţa	Caravanei	ASE	în	
Constanţa.

În zilele de 19 şi 20 noiembrie a.c., o delegaţie a 
ASE, condusă de prof.univ.dr. Nicolae Istudor, 

Rector, s-a aflat într-o vizită de lucru în municipiul 
Deva, la invitaţia domnului primar Mircia Muntean. 
Cu această ocazie, s-a convenit semnarea unui 
protocol de colaborare între ASE Bucureşti şi Primăria 
municipiului Deva pentru redeschiderea Centrului de 
Învăţământ la Distanţă, cu două programe de licenţă, în 
domeniile Management şi Contabilitate şi informatică 
de gestiune, începând cu anul universitar 2017-2018. 

„Putem	începe	activitatea	în	anul	universitar	2017-
2018	cu	două	programe	de	licență.	Vom	dezvolta	și	un	
program	de	masterat	de	Antreprenoriat.	Din	primăvară	
intenționăm	să	demarăm	cursuri	de	pregătire	continuă	
de	Management	în	administrația	publică”,	a	declarat	
Rectorul	ASE	București.	Funcționarii	publici	și	angajații	
din	aparatul	de	stat	vor	avea	posibilitatea	să	urmeze	
cursuri	de	pregătire	continuă	pentru	administrație	
publică,	 iar	cei	care	au	terminat	deja	o	facultate	se	
pot	înscrie	la	Deva	la	programul	de	masterat	pentru	
Antreprenoriat	și	managementul	proiectelor.

Pentru	anul	universitar	2017-2018	sunt	propuse	50	
de	locuri	pentru	programele	de	licență	și	25	de	locuri	
pentru	cursurile	de	pregătire	continuă.	Studenții	și	
profesorii	se	vor	întâlni	sâmbăta	și	duminica	la	Centrul	
pentru	Învățământ	la	Distanță	din	Deva,	dotat	cu	săli	
de	cursuri	şi	laboratoare,	şi	vor	avea	acces	la	platforma	
on-line	a	ASE,	la	biblioteca	electronică	şi	la	alte	resurse.	
„Deva	poate	deveni	un	centru	zonal,	nu	ne	adresăm	
numai	potențialilor	studenți	din	județul	Hunedoara”,	
a	declarat	prof.	univ.	dr.	Ioan	Radu,	coordonatorul	
centrului.

	„Prezența	celor	de	la	ASE	București	aici,	la	Deva,	
se	adresează	celor	aproximativ	3.000	de	elevi,	care	nu	
toți	 își	permit	să	facă	naveta	la	Timișoara,	Cluj	sau	
București,	să	plătească	chirii	mari	pentru	a	urma	studiile	
unei	universități.	Eu	cred	că	și	acești	tineri	au	dreptul	
la	învățământ.	Și	să	le	oferi	posibilitatea	să	studieze	la	
o	facultate	de	prestigiu,	cum	este	ASE	București,	și	cu	
profesori	foarte	buni,	eu	cred	că	este	un	lucru	mare”,	a	
declarat,	la	rândul	său,	primarul	Devei,	Mircia	Muntean.

Foto:	Echipa	ASE	în	vizită	la	Colegiul	Național	Mircea	cel	Bătrân	din	Constanța

Foto:	Vizita	delegației	ASE	la	DevaFoto:	ASE	la	Târgul	Educațional	„Drumul	spre	carieră	începe	azi”,	
de	la	Liceul	Teoretic	„Ovidius”	din	Constanța



40 41

Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.universitaria.ase.ro

10 ani de cooperare academică româno-rUsă 
între ASE şi Universitatea de Stat din Sankt Petersburg

În data de 17 noiembrie a.c., universităţile economice 
de elită din România şi Rusia, Academia de Studii 

Economice din Bucureşti şi Universitatea Economică de 
Stat din Sankt Petersburg (UNECON), au organizat o 
serie de manifestări dedicate celor 10 ani de colaborare şi 
prietenie academică de prestigiu. Delegaţia universităţii 
din Sankt Petersburg, condusă de Rectorul acesteia, prof. 
Igor A. Maksimţev, Doctor Honoris Causa al ASE, a fost 
alcătuită din prorectorii cu Relaţii internaţionale si cu 
Probleme administrative, domnii Dimitri Vasilenko şi 
Serghei Mikadze, şi doamna Elena Tarasenko, Director 
al Departamentului de Cooperare Internaţională. Cu 
această ocazie, au avut loc discuţii ale grupului de lucru 
comun, întâlniri cu Biroul Consiliului de Administraţie 
al ASE şi cu preşedintele Senatului universitar. Aula 
Magna a găzduit o adunare festivă, în cadrul căreia au fost 
înmânate diplome aniversare. La eveniment au participat, 
alături de membri ai Consiliului de Administraţie al ASE, 
domnul Pavel Alekseenko, secretar II în cadrul Ambasadei 
Federaţiei Ruse în România, conducerea Comunităţii 
Ruşilor Lipoveni din România, reprezentanţi ai facultăţilor 
şi studenţi care învaţă limba rusă la ASE. 

În	decursul	celor	10	ani	de	relaţii	interinstituţionale,	
universităţile	 noastre	 au	 colaborat	 prin	 schimburi	 de	
studenţi,	profesori	şi	specialişti,	conferinţe	şi	publicaţii	
comune	în	domeniile	economie,	management,	energie,	
finanţe,	administrarea	afacerilor,	turism	şi	antreprenoriat.	
Cu	prilejul	întâlnirii	festive	din	17	noiembrie,	cei	doi	rectori	
au	 semnat	Acordul	de	parteneriat	 strategic	 cu	 scopul	
amplificării	 acestei	 colaborări	 multilaterale.	 Acordul	
vizează	o	serie	de	aspecte	de	mare	actualitate,	dintre	care	
menţionăm:	crearea	unor	programe	de	studii	comune	
şi	a	unor	programe	cu	dublă	diplomă	la	nivel	 licenţă	şi	
masterat,	oferirea	de	cursuri	de	perfecţionare	profesională	
pentru	firme,	organizaţii	de	stat	şi	organizaţii	municipale	
(de	administraţie	publică);	extinderea	ofertei	de	mobilităţi	
pentru	studenţi,	cadre	didactice	şi	specialişti;	atragerea	de	
finanţări	pentru	proiecte	ştiinţifice	comune	şi	organizarea	
de	conferinţe	şi	seminarii	pe	teme	care	reprezintă	interes	
reciproc;	dezvoltarea	regională	prin	relaţii	de	afaceri	şi	
legături	sociale	avantajoase	de	ambele	părţi.

Foto:	10	ani	de	cooperare	academică	româno-rusă

Foto:	Semnarea	acordului	de	parteneriat	strategic	între	ASE	și	UNECON
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