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EVENIMENTE

CoNSoRțIUl „UNIveRSItaRIa” la Uvt
SolUțII PeNtRU dezvoltaRea îNvățămâNtUlUI SUPeRIoR RomâNeSC

întruniți	la	Universitatea	de	Vest	din	
Timișoara	în	perioada	3	–	5	noiembrie,	
reprezentații	universităților	Consorțiului	

„Universitaria”,	Universitatea	„Alexandru	Ioan	Cuza”	
din	Iași,	Universitatea	„Babeș-Bolyai”	din	Cluj-Napoca,	
Universitatea	din	București,	Universitatea	de	Vest	
din	Timișoara	și	Academia	de	Studii	Economice	din	
București,	și-au	reafirmat	disponibilitatea	de	a	se	implica	
în	identificarea	soluțiilor	pentru	continuarea	dezvoltării	
învățământului	superior	din	România.

În	cadrul	întâlnirii,	a	fost	adusă	în	discuție	
finanțarea	universităților,	cerându-se	explicit	creșterea	
finanțării	instituționale	pentru	anul	2018	cu	sumele	
necesare	acoperirii	majorărilor	salariale	prevăzute	în	
Legea	153/2017,	inclusiv	a	diferențelor	rezultate	în	urma	
introducerii	indemnizației	pentru	deținerea	titlului	
științific	de	doctor,	precum	și	alocarea	de	fonduri	din	
bugetul	MEN	pentru	plata	sumelor	datorate	salariaților	
în	baza	sentințelor	judecătorești	și	a	legii	nr.	85/2016.	De	
asemenea,	s-a	solicitat	o	recalculare	a	alocărilor	pe	student	
echivalent	unitar	astfel	încât	să	reflecte	creșterile	salariale	
din	ultima	perioadă.

În	plus,	reprezentanții	Consorțiului	susțin	
distribuirea	a	1%	din	finanțarea	de	bază	a	universităților	
pentru	cercetarea	universitară,	pe	criterii	competitive.	
Având	în	vedere	contribuția	universităților	membre	ale	
Consorțiului	la	producția	științifică	a	României,	aceștia	
solicită	implicarea	reprezentanților	Consorțiului	în	
elaborarea	metodologiei	de	finanțare.

De	asemenea,	conducerile	celor	cinci	universități	
consideră	că	orice	discuție	referitoare	la	o	nouă	
lege	a	educației	nu	poate	fi	legitimă	fără	implicarea	
reprezentanților	universităților	membre	ale	Consorțiului	
-	universitățile	românești	clasate	pe	primele	poziții	în	
ierarhizările	internaționale.	Acestea	își	manifestă	interesul	
și	angajamentul	pentru	participarea	la	elaborarea	legii	
educației,	de	la	stadiu	de	idee	până	la	detalii	legate	de	
normele	metodologice	de	aplicare.

Reprezentanții	Consorțiului	se	declară	îngrijorați	
de	ce	se	întâmplă	cu	finanțarea	competitivă	a	cercetării	
în	România.	Aceștia	constată	unele	incidente	nefericite	
în	derularea	ultimelor	competiții:	criterii	de	evaluare	
interpretabile,	renunțarea	la	evaluatorii	internaționali,	
precum	și	alte	insuficiențe	procedurale.	Mai	mult	decât	
atât,	universitățile	membre	ale	Consorțiului	solicită	
publicarea	datelor	în	baza	cărora	Consiliului	Național	
pentru	Finanțarea	Învățământului	Superior	propune	
finanțarea	suplimentară	și	cea	de	bază,	pentru	a	elimina	
orice	supoziție	de	manipulare	sau	falsă	raportare.



6 7

EVENIMENTE

UNIveRSItatea de veSt dIN tImIșoaRa 
a PRemIat exCeleNța
Gala PREMIIlOR UVT șI-a DESEMNaT laUREaȚII

Unul	dintre	cele	mai	importante	evenimente	pentru	mediul	
academic	timișorean	s-a	desfășurat	în	cursul	serii	de	25	
noiembrie.	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	a	celebrat	

excelența	în	cadrul	celei	de-a	III-a	ediții	a	Galei	Premiilor	UVT.	Instituția	a	
oferit	un	număr	de	10	premii	membrilor	comunității	sale	care	au	contribuit	
în	mod	considerabil	la	creșterea	prestigiului	național	și	internațional.

S-au	acordat	șase	premii	pentru	diferite	domenii	ale	științelor,	
artelor	și	sportului,	două	pentru	contribuția	la	implementarea	politicilor	
Universităţii	și	două	premii	pentru	contribuția	la	creșterea	prestigiului	UVT	
în	plan	național	și	internațional.

Universitatea de Vest din Timișoara a 
conștientizat că valoarea unei instituții 
de învățământ constă în cei care se află la 
baza ei, studenți, cadre didactice, aparatul 
administrativ, partenerii din mediul 
economico-social, toți cei care simt și iubesc 
Universitatea. Acest lucru ne-a adus pe toți 
aici, în această sală, în această seară. În 
ultimii ani, UVT este o prezență constantă în 
multe clasificări naționale și internaționale, 
alături de mari și prestigioase universități. 
[…] Ne onorează și ne bucură această 
recunoaștere. […] Toate aceste statistici 
sunt o agregare a unor eforturi individuale. 
Dacă o comunitate este puternică, este 
puternică și prin individualitățile ei. […] 
Rolul unui management instituțional 
este de a aduce în lumina reflectoarelor, 
de a promova, de a aplauda, de a arăta 
exemple, pe aceia care prin individualitățile 
lor duc la dezvoltarea societății, 
a spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
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Laureații	celei	de-a	treia	ediții	a	Galei	Premiilor	Universității	de	Vest	din	Timișoara:

Premiul	„Mircea	ZĂGĂNESCU”	pentru	Științele	Naturii
Laureat:	Prof.	dr.	Marius	Paulescu,	Facultatea	de	Fizică

Premiul	„Mihail	GHERMĂNESCU”	pentru	Matematică	și	Informatică
Laureat:	Prof.	dr.	Petru	Jebelean,	Facultatea	de	Matematică	și	Informatică

Premiul	„Gabriela	COLŢESCU”	pentru	Științe	Sociale	și	Politice
Laureat:	Prof.	dr.	Florin	Alin	Sava,	Facultatea	de	Sociologie	și	Psihologie

Premiul	„Dumitru	MAREŞ”	pentru	Drept	și	Științe	Economice
Laureat:	Asist.	dr.	Alexandra	Mercescu,	Facultatea	de	Drept

Premiul	„Eugen	TODORAN”	pentru	Științe	Umaniste
Laureat:	Conf.	dr.	Ramona	Malița	Tanc,	Facultatea	de	Litere,	Istorie	și	Teologie

Premiul	„Nicolae	BOBOC”	pentru	Arte	și	Sport
Laureat:	Lect.	dr.	Gabriel	Mălăncioiu,	Facultatea	de	Muzică	și	Teatru

Premiul		„Ioan	CUREA”	pentru	Activitatea	desfășurată	în	UVT
Laureat:	Ionela	Cristina	Szuromi,	Facultatea	de	Arte	și	Design

Premiul	„Sever	BOCU”	pentru	Implicare	Civică	și	Socială
Laureat:	Valeriu	Bogdan,	Profesor	Geografie,	Liceul	„Grigore	Moisil”,	Timișoara

Premiul	„Studentul	Anului”
Laureat:	Andreea	Sabaduș,	Facultatea	de	Fizică

Premiul	„Alumnus”
Laureat:	Cosmin	Contra,	antrenor	al	echipei	reprezentative	de	fotbal	a	României
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Pentru	a	celebra	excelența,	Facultatea	
de	Muzică	și	Teatru	a	oferit	un	spectacol	
extraordinar	în	care	și-au	dat	concursul	atât	
maeștrii,	cât	și	studenții	și	masteranzii	acesteia.	
Orchestra	Facultății	de	Muzică	și	Teatru	(dirijor	
Peter	Oschanitzky)	a	intonat	Simfonia	nr.	25	
în		sol	minor,	partea	I,	de	Wolfgang	Amadeus	
Mozart,	solista	Bianca	Mihăescu	a	interpretat	
„Csardas”	din	opereta	„Liliacul”	de	Johann	
Strauss	fiul.	Momentele	muzicale	„Verone”,	
„La	haine”,	„Aimer”,	„Les	roise	du	monde”	
din	„Romeo	și	Julieta”	au	fost	interpretate	de	
studenții	la	specializarea	Artele	Spectacolului	
de	Teatru,	regizor	artistic	fiind	conf.	univ.	dr.	
Sütὄ	Utvari	András,	iar	profesori	coordonatori	
asist.	univ.	Lavinia	Răducanu	și	asist.	univ.	drd.	
Gabriel	Muzicaş.	De	asemenea,	spectacolul	
a	cuprins	și	recitalul	de	muzică	clasică	„Duo	
colompar”	și	momentul	muzical	„Șampania”	din	
opereta	„Liliacul”	de	Johann	Strauss	fiul,	soliști	
Alin	Buruiană,	Amalia	Preda,	Darius	Divian	
Iordănescu.	

	Trofeele	oferite	în	cadrul	Galei	
premiilor	UVT	sunt	rezultatul	unor	artiști	
valoroși	ai	Facultății	de	Arte	și	Design,	
creatorii	lor	fiind	lect.	dr.	Matei	Gașpar	și	lect.	
dr.	Dumitru	Remus	Rotar.	Premiile	poartă	
numele	unor	personalități	care	au	marcat	
istoria	Universității,	contribuind	la	dezvoltarea	
culturii	academice	în	partea	de	vest	a	țării.

Gala	Premiilor	UVT	este	despre	
celebrarea	prezentului,	viitorului	dar	și	a	
trecutului.	Astfel,	în	cadrul	evenimentului	
au	fost	premiați	și	profesorii	seniori	ai	
Universității,	pentru	aportul	lor	la	creșterea	
valorii	academice,	didactice	și	de	cercetare	în	
comunitate.

Evenimentul	a	reunit	600	de	membri	ai	
Universității	și	reprezentanți	ai	comunității	
locale.
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maIa moRgeNSteRN, model de teNaCItate 
șI dedICaRe, eSte membRU de oNoaRe 
al ComUNItățII Uvt

Comunitatea	academică	a	Universității	
de	Vest	din	Timișoara,	fiind	permanent	
preocupată	să	își	apropie	valorile	

incontestabile	ale	diverselor	domenii	de	excelență,	
a	avut	deosebita	onoare	de	a	acorda	titlul	onorific	
de	Doctor	Honoris	Causa	Artis	uneia	dintre	marile	
Doamne	ale	scenei	și	ecranului	românesc,	Doamnei	
Maia	Morgenstern.	Actrița	de	teatru	și	film,	Director	al	
Teatrului	Evreiesc	de	Stat	București,	a	devenit	membru	
de	onoare	al	comunității	academice	UVT	în	cadrul	
unei	ceremonii	care	a	avut	loc	luni,	13	noiembrie,	în	
Aula	Magna	a	Universității	de	Vest	din	Timișoara.	

Ca	universitate	comprehensivă,	UVT	cultivă	
cu	responsabilitate	valorile	reale	din	lumea	științelor	
exacte,	științelor	umaniste	și	artelor,	încercând	să	fie	
cea	mai	importantă	structură	academică	din	zona	de	
vest	a	țării	implicată	în	promovarea	culturii	și	creației	
artistice	recunoscută	la	nivel	național	și	internațional.

Prezența,	în	Aula	Magna	a	universității	noastre,	
a	Doamnei	Maia	Morgenstern,	demonstrează	încă	o	
dată	preocuparea	instituției	noastre	de	a	respecta	arta,	
creația	artistică	și,	în	general,	valorile	fundamentale	ale	
societății.

Actriță	iubită	și	apreciată	pe	plan	național	și	
internațional,	manager	eficient,	om	de	cultură	activ	și	
respectat	în	spațiul	public	românesc,	Doamna	Maia	
Morgenstern	reprezintă	unul	dintre	modelele	de	
tenacitate	și	dedicare	pentru	noi	toți.	Titlul	onorific	
conferit,	de	Doctor	Honoris	Causa	Artis,	cel	mai	
înalt	titlu	pe	care	o	instituție	de	învățământ	superior	
poate	să-l	confere,	reprezintă	modalitatea	prin	care	
Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	îi	recunoaște	
public	și	pe	deplin	meritele	dovedite	în	întreaga	carieră	
artistică.

Născută	în	București	într-o	familie	evreiască,	
Emilia-Maia-Ninel	Morgenstern	a	studiat	la	Academia	
de	Teatru	și	Film	între	1981	și	1985,	iar	apoi	a	jucat	
la	Teatrul	Tineretului	din	Piatra	Neamț	până	în	1988.	
A	apărut	apoi	pe	scena	Teatrului	Evreiesc	de	Stat	din	
București,	după	care	s-a	alăturat	trupei	de	la	Teatrul	
Național	„Ion	Luca	Caragiale”.	Printre	rolurile	notabile	
pe	scena	de	teatru	se	numără	Lola	Lola	din	Îngerul	
albastru	(Der	Blaue	Engel)	sau	Kathleen	Hogan	în	
Park	Your	Car	in	Harvard	Yard.	Ea	este	cunoscută	
publicului	român	mai	ales	pentru	rolurile	din	filmele	
„Balanța”,	„Cel	mai	iubit	dintre	pământeni”	și	„Patimile	
lui	Hristos”.

Numeroasele	roluri	de	teatru	și	film	pe	care	le-a	
avut	în	cei	peste	30	de	ani	de	carieră	au	devenit	puncte	
de	reper	nu	doar	pentru	studenții	la	teatru	și	film,	ci	
pentru	fiecare	dintre	noi.	Au	devenit	repere	ale	culturii	
și	motive	de	mândrie	în	lume,	atunci	când	Doamna	
Maia	Morgenstern	reprezintă	cultura	românească	la	
diverse	festivaluri	din	lume.

Într-o	carieră	atât	de	bogată	în	care,	indiferent	
de	rolul	interpretat,	aceasta	a	știut	să	se	identifice	cu	
personajele,	arătându-și	astfel	respectful	față	de	rol,	
față	de	public	și	față	de	cei	cu	care	a	lucrat,	premiile	
nu	puteau	lipsi:	Premiul	UNITER	pentru	Medeea	din	
„Trilogia	Antică”	și	rolul	Lola	Blau,	Premiul	Național	
Lucia	Sturza	Bulandra,	pentru	cea	mai	bună	actriță	a	
anului	pentru	același	rol,	Premiul	UCIN	pentru	„Cei	
care	plătesc	cu	viața”,	premiile	AUR,	Felix,	Les	stars	
de	domain,	Geneva	și	Premiul	Criticii	pentru	rolul	
din	„Balanța”,	premiul	pentru	cea	mai	bună	actriță	la	
Festivalul	Emma	(Londra)	pentru	rolul	din	„Patimile	
lui	Hristos”.

Indiferent	însă	de	toate	acestea,	Doamna	
Maia	Morgenstern	este	un	model	de	tenacitate,	de	
perseverență	și	dedicare,	de	modestie	și	umanitate	
pentru	tinerii	în	căutare	de	repere	profesionale	și	
morale.	

Nu putem decât să ne bucurăm că, 
în contextul evenimentelor culturale 
organizate în Timișoara cu prilejul 
nominalizării orașului de pe Bega la 
onorantul titlu de Capitală Culturală 
Europeană 2021, Universitatea de 
Vest din Timișoara devine un model 
de implicare în cultura comunității 
prin promovarea nu numai a 
evenimentelor artistice, culturale și 
de creație artistică sub toate formele 
ei, ci și a unor personalități marcante 
ale culturii românești, precum distinsa 
Doamnă Maia Morgenstern, 
a declarat Rectorul UVT, prof. univ.

dr. Marilen Gabriel Pirtea.
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25 de aNI de aCtIvItate 
PeNtRU FaCUltatea de dRePt

Facultatea	de	Drept	a	Universității	de	Vest	din	
Timișoara	a	aniversat	25	de	ani	de	activitate.	
Evenimentul	a	avut	loc	în	Aula	Magna	a	UVT,	

fiind	completat	de	Masa	rotundă	cu	tema	„Învățământul	
juridic	din	România.	Prezumții,	ficțiuni,	realitatea”.	
Temele	în	jurul	cărora	a	fost	construită	dezbaterea	privesc	
decalajele	și	tensiunile	dintre	lumea	ideală	și	cea	reală	a	
învățământului	juridic	superior	din	România.	Care	este	
portretul	ideal	al	absolventului	de	drept?	Care	ar	trebui	
să	fie	criteriile	de	admitere	într-o	facultate	de	drept?	
Care	ar	trebui	să	fie	raportul	dintre	facultățile	de	drept	și	
formatorii	profesiilor	juridice?	Aceste	au	fost	doar	câteva	
dintre	întrebările	abordate	în	cadrul	discuțiilor.

Facultatea	de	Drept	a	fost	înființată	în	1992,	ca	
specializare	în	cadrul	Facultății	de	Științe	Economice	
și	Drept,	devenind,	după	un	parcurs	comun,	începând	
cu	anul	1996,	facultate	de	sine	stătătoare	în	cadrul	
Universității.
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atelIeR dIgItal google, la Uvt
NUMEROaSE aCTIVITăȚI PENTRU STUDENȚI, PROFESORI, 
aNTREPRENORI șI IMM-URI DIN VESTUl ȚăRII

PRovoCăRIle șI INovațIIle SPeCIFICe 
ComUNICăRII șI edUCațIeI SeColUlUI 
al xxI-lea, îN dezbateRe

Colaborarea	dintre	Universitatea	de	Vest	
din	Timișoara	și	Google	România	s-a	
concretizat	într-un	nou	proiect	cu	impact	

în	rândul	comunității	UVT,	dar	și	a	mediului	de	
afaceri.	Mai	exact,	este	vorba	despre	deschiderea	
Atelierului	Digital	Google	în	cadrul	instituției.

Atelierul	este	în	sine,	pe	lângă	o	infrastructură	
modernă	dedicată	tinerilor	studenți	ai	UVT,	și	un	
program	complex	de	instruire	în	mediul	online.	
Infrastructura	a	fost	amenajată	de	Google	în	clădirea	
de	pe	str.	J.	H.	Pestalozzi,	nr.	16,	la	parter.	

Parteneriatul	Universității	de	Vest	din	
Timișoara	cu	Google	este	unul	pe	termen	lung	și	
presupune	desfășurarea	următoarelor	activități	
pentru	studenți,	antreprenori,	IMM-uri	din	regiunea	
vest:	

•	 acces	la	educație	introductivă	în	domeniul	
marketing	digital

•	 cursuri	online	gratuite,	în	urma	cărora	se	
pot	obține	certificări	recunoscute	de	Google	și	IAB	
Europe

•	 o	serie	de	evenimente	offline	orientate	pe	
marketing	digital

•	 oferirea	de	consultanță	gratuită	și	
personalizată	pentru	utilizarea	instrumentelor	
digitale,	strategie	și	marketing	online	

În	plus	față	de	activitățile	ce	se	vor	desfășura	în	
cadrul	Atelierului	Digital,	compania	Google	va	avea	
o	colaborare	permanentă	și	cu	cadrele	didactice	de	
specialitate	la	nivel	de	curriculum	universitar.	Experți	
din	cadrul	companiei	Google	vor	susține	periodic	
și	o	serie	de	master-class-uri	pentru	studenții	
UVT.	Primele	cursuri	de	acest	tip	s-au	desfășurat	
în	săptămâna	20-24	noiembrie,	fiind	susținute	de	
trainerii	Google	Adrian	Enache	și	Madalina	Stanescu.

„Colaborarea	cu	cei	de	la	Google	este	un	câștig	
important	pentru	studenții	și	profesorii	noștri	de	
specialitate.	Atelierul	Digital	va	însemna	întărirea	
competențelor	în	domeniul	marketingului	online.	
Sprijinul	oferit	în	ceea	ce	privește	curriculumul	
universitar	este	de	bun	augur,	implicarea	companiilor	
în	elaborarea	ofertelor	educaționale	fiind	una	din	
prioritățile	noastre,	având	deja	multe	exemple	în	
această	direcție”,	spune	Rectorul	UVT,	prof.	dr.	
Marilen	Gabriel	Pirtea.

Facultatea	de	Sociologie	și	Psihologie,	
Departamentul	de	Științe	ale	Educației,		
Facultatea	de	Științe	Politice,	Filosofie	și	

Comunicare,	Departamentul	de	Filosofie	și	Comunicare	
și	Institutul	Român	de	Educație	a	Adulților	au	
organizat	ediția	a	III-a	a	„Conferinței	Internaționale	de	
Comunicare	și	Educație	în	Societatea	Cunoașterii”,	între	
9	-	10	noiembrie	2017	la	Timișoara.

Având	la	bază	experiența	și	succesul	celor	
două	ediții	anterioare	ale	conferinței	internaționale	
„Comunicare	și	Educație	în	Societatea	Cunoașterii”,	a	
treia	ediție	a	acestui	eveniment	și-a	propus	să	aducă	
laolaltă	cadre	didactice	universitare	și	studenți,	
personalități	ale	vieții	academice	din	țară	și	din	
străinătate,	pentru	a	discuta	despre	provocările	și	
inovațiile	specifice	comunicării	și	educației	secolului	al	
XXI-lea.	

Tema	conferinței	din	acest	an,	Collective	capacity	
building,	a	avut	ca	obiectiv	stimularea	reflecției	și	
a	dialogului	asupra	modalităților	de	consolidare	
a	progresului	în	unele	dintre	cele	mai	complexe	
conjuncturi	educaționale,	sociale,	culturale,	geopolitice	
și	economice	pe	care	le	traversăm,	reflectate	în	cele	cinci	
problematici	principale:	comunicare,	educație,	relații	
internaționale,	științe	politice	și	filosofie	aplicată.	

Un	număr	de	peste	150	de	participanți	din	zece	
țări,		provenind	din	Europa,	Asia,	America	de	Nord,	
s-au	reunit	la	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	și	
au	dezbătut	teme	legate	de:	Cetățenie	activă,		Filosofie	
aplicată	-	filosofie	practică,	Consiliere	filosofică,	
Gândire	critică,	Metodologia	studiilor	filosofice,	
Filosofia	comunicării,	Filosofia	și	axiologia	educației;	
Collective	capacity	building	(CPB)	în	educație,	
Comunicare	și	științe	politice;	Curriculum	design;	
Gestiune	educațională,		Politici	educaționale,		Cercetare	
educațională,		Inovare	în	educație,		Internaționalizare	
și	globalizare	în	educație,		Învățare	în	toate	contextele	
educaționale,		Relații	publice	și	comunicare	în	instituțiile	
de	învățământ,		Incluziune	socială	prin	educație,		
Educație	specială.

Prin	anvergura	pe	care	a	demonstrat-o	de	la	o	
ediție	la	alta,	CESC	a	devenit	cel	mai	mare	eveniment	
universitar	interdisciplinar	în	științele	sociale,	un	
adevărat	„brand”	pentru	UVT.
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îN aCtUalItatea lUmII globalIzate, 
PRIN PRogRamUl maSteRal de StUdII 
de SeCURItate globală

deschis	în	anul	universitar	2017-2018,	
programul	masteral	de	Studii	de	
Securitate	Globală	este	una	dintre	

specializările	de	vârf	prin	care	Universitatea	de	Vest	
din	Timișoara,	Facultatea	de	Ştiinţe	Politice,	Filosofie	
şi	Ştiinţe	ale	Comunicării,	avansează	în	spectrul	
larg	al	educației	și	cunoașterii	specifice	unei	lumi	
globalizate.	

Pe	lângă	disciplinele	tipice	unei	specializări	
atât	de	complexe,	programul	cuprinde	și	
prelegeri	speciale,	adevărate	evenimente	dedicate	
masteranzilor,	dar	și	altor	studenți	interesați	din	
universitatea	noastră,	în	cadrul	cărora	conferențiază	
universitari	invitați	sau	specialiști	de	ramură	cu	o	
bogată	experiență	în	domeniul	securității	globale.	
Reputația	și	experiența	acestor	invitați	aduc	în	spațiul	
de	dezbatere	al	acestui	program	masteral	teme	și	
subiecte	de	importanță	strategică	pentru	tendințele	
societale	contemporane.	Proveniți	din	cele	mai	
prestigioase	instituții	superioare	sau	din	cele	mai	
importante	instituții	publice	din	aria	de	competență	a	
securității	globale,	invitații	aduc	informații	valoroase	
și	cea		mai	actuală	serie	de	referințe	ale	domeniului.

Programul	masteral	se	adresează	absolvenţilor	
instituţiilor	de	învăţământ	superior	care	doresc	
o	specializare	în	acest	domeniu,	cu	predilecţie	
absolvenţilor	specializărilor	de	licenţă	din	domeniul	
fundamental	Ştiinţe	Sociale	şi	Politice	(domeniile	de	
studii	Relaţii	Internaţionale	şi	Studii	Europene,	Ştiinţe	
Politice,	Sociologie,	Ştiinţe	ale	comunicării)	care	
urmăresc	să-şi	completeze,	diversifice	sau	focalizeze	
cunoaşterea	academică	dobândită	anterior	printr-o	
pregătire	inter-	şi	multi-disciplinară	în	studiile	de	
intelligence	şi	securitate	ca	subdomeniu	al	relaţiilor	
internaţionale.	

Totodată,	acest	program	de	master	poate	
fi	urmat	şi	de	absolvenţi	ai	altor	specializări	de	
licenţă	din	domenii	conexe	precum	Ştiinţe	juridice	
(Drept)	şi	Ştiinţe	umaniste	(Istorie),	în	măsura	în	
care	îndeplinesc	precondiţiile	de	acces	enunţate.	
Programul	masteral	vizează	acei	absolvenţi	de	
studii	universitare	de	licenţă	care	sunt	interesaţi	să	
opereze	în	câmpul	relaţiilor	internaţionale	şi	politicii	
externe	ori	în	sectorul	agenţiilor	guvernamentale	
şi	organizaţiilor	neguvernamentale,	respectiv	

cei	interesaţi	să	se	formeze	ca	analişti	ori	consultanţi	
independenţi,	precum	şi	absolvenţii	de	Jurnalism	care	
urmăresc	dobândirea	abilităţilor	analitice,	critice	şi	a	
expertizei	în	domeniul	studiilor	de	securitate	în	intenţia	de	
a	practica	jurnalismul	tematic.	

De	asemenea,	prin	cadrul	nou,	dinamic,	stimulant	sub	
aspect	intelectual	şi	racordat	la	ultimele	tendinţe	ştiinţifice	
ale	unui	domeniu	aflat	în	plină	dezvoltare,	programul	
masteral	se	adresează,	în	mare	măsură,	absolvenţilor	
de	studii	universitare	de	licenţă	care	vizează	o	carieră	

didactică	sau	de	cercetare	în	domeniul	particular	al	studiilor	de	
securitate,	oferind	o	bază	de	pregătire,	de	formare	a	abilităţilor	
de	cercetare,	gândire	critică,	analitică	şi	de	acumulare	a	unor	
cunoştinţe	avansate	în	materie	care	să	îi	orienteze,	mai	departe,	
spre	studiile	doctorale.

Din	seria	evenimentelor	organizate	în	cadrul	Masterului	
de	Studii	de	Securitate	Globală,	în	luna	noiembrie	a	avut	loc	o	
nouă	prelegere,	sub	titlul	„Tabloul	riscurilor	pe	piețele	financiare	
non	bancare”,	susținută	de	către	dl.	profesor	dr.	Leonardo	Badea,	
personalitate	a	domeniului	gândirii	analizei	strategice	financiare,	
președinte	al	Autorității	de	Supraveghere	Financiară.	Oaspete	al	
Facultății	de	Ştiinţe	Politice,	Filosofie	şi	Ştiinţe	ale	Comunicării	
din	Universitatea	de	Vest	din	Timisoara,	al	rectorului	UVT,	dl.	
profesor	dr.	Marilen	Gabriel	Pirtea,	profesorul	Badea	a	prezentat	
auditoriului	un	set	larg	de	abordări	în	tematica	analizei	riscurilor	
financiare,	cu	multe	trimiteri	spre	studii	de	caz	ale	economiei	reale,	
ilustrative	pentru	dinamica	de	azi	a	economiei.

Prof.	univ.	dr.	Iulian	Chifu,	Președintele	Centrului	pentru	
Prevenirea	Conflictelor	și	EarlyWarning	din	București	a	susținut	la	
UVT	prelegerea	„Turbulențele	contemporane	ce	modifică	ierarhia	
și	impactul	amenințărilor	la	adresa	securității	globale”.	Cursul	face	
parte	din	seria	de	prelegeri	organizate	în	ariile	disciplinare	ale	
Masterului	de	Studii	de	Securitate	Globală,	din	cadrul	Facultății	de	
Științe	Politice,	Filosofie	și	Științe	ale	Comunicării.
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„vIața îNSeamNă 
lIbeRtate. îmPReUNă 
PeNtRU vIață”

ComUNICaRe PRemIată 
la o CoNFeRINță 
INteRNațIoNală

WoRkShoP-Ul „SolUțII lIbeRe 
oPeN SoURCe PeNtRU PRelUCRaRea 
șI RePRezeNtaRea dateloR geoSPațIale”

Universitatea	de	Vest	din	Timișoara,	prin	
Facultatea	de	Sociologie	și	Psihologie,	
în	parteneriat	cu	Cross	Sector	Solutions	

(Washington	D.C),	Agenția	Națională	Impotriva	
Traficului	de	Persoane	–	C.R.	Timișoara,	Serviciul	
de	Combatere	a	Criminalității	Organizate	Arad,	
Inspectoratul	Județean	de	Poliție	Arad,	Pointman	
Leadership	Institute	și	Fundația	Pro	Prietenia	Arad	a	
lansat	campania	de	informare	privind	traficul	de	persoane	
„Viața	înseamnă	libertate.	Împreună	pentru	viață”	printr-
un	eveniment	organizat	în	cadrul	Universității	de	Vest	
din	Timișoara	ce	a	reunit	atât	reprezentanți	ai	mediului	
academic	cât	și	ai	organelor	de	aplicare	a	legii	și	ai	
societății	civile.	

În	cadrul	evenimentului	de	lansare,	dl.	Nicholas	
Sensley,	expert	internațional	în	problematica	prevenirii	
și	combaterii	traficului	de	persoane	a	susținut	o	prelegere	
privind	„Traficul	de	persoane.	Amenințare	la	securitatea	
publică.”

Campania	de	informare	are	ca	scop	creșterea	
numărului	de	victime	identificate	ale	traficului	de	
persoane	exploatate	intern	și	identificarea	timpurie	a	
acestora	prin	capacitarea	și	implicarea	societății	civile	în	
procesul	de	identificare	și	sesizare	a	organelor	abilitate.

De	asemenea,	campania	inițiată	de	Cross	Sector	
Solutions	(Washington	D.C.)	își	propune	să	contribuie	la	
creșterea	încrederii	societății	civile	în	organele	de	aplicare	
a	legii.

Grupul	țintă	al	campaniei	este	reprezentat	de	
tinerii	din	mediul	universitar,	lucrătorii	de	poliție,	
administratorii	de	blocuri	din	municipiile	Arad	și	Timiș,	
medicii	de	familie,	societatea	civilă.

Astfel,	în	perioada	noiembrie	2017	–	noiembrie	
2018,	partenerii	vor	organiza	o	serie	de	activități	de	
informare	privind	indicatorii	de	victimizare	pentru	
exploatare	sexuală,	exploatare	prin	muncă,	obligare	
la	comitere	de	infracțiuni	și	exploatarea	migranților,	
precum	și	diferite	prelegeri	și	workshop-uri	destinate	
specialiștilor.

în	perioada	29	noiembrie	-	2	decembrie	2017,	
doi	dintre	membrii	corpului	academic	al	
Departamentului	Biologie-Chimie,		Prof.	Dr.	

Adriana	Isvoran	și	Prof.	Dr.	Vasile	Ostafe,	au	participat	
la	cea	de	a	297-a	„Conferință	Internațională	de	Inginerie	
și	Științe	ale	Naturii	/	International	Conference	on	
Engineering	and	Natural	Sciences”	desfășurată	la	Milano,	
cu	două	comunicări	orale.	Una	dintre	aceste	comunicări,	
„Caracterizarea	bioinformatică	a	structurilor	chitin	
deacetilazelor	secretate	de	fungi	și	bacterii	/	Structural	
bioinformatics	characterization	of	fungal	and	bacterial	
chitin	deacetylases”,	autori	Diana	Roman,	Marin	Roman,	
Alecu	Ciorsac,	Havard	Sletta,	Vasile	Ostafe	și	Adriana	
Isvoran,	membri	ai	echipei	proiectului	„PN	III-P3-284	
Implementarea	de	instrumente	biotehnologice	pentru	
noi	aplicatii	in	tratarea	ranilor	folosind	produse	obținute	
din	deseurile	din	industria	alimentară	de	prelucrare	a	
crustaceelor	(ChitoWound)”,	a	fost	premiată	în	cadrul	
acestei	conferințe	cu	premiul	pentru	cea	mai	bună	
comunicare	orală. în	perioada	24-25	noiembrie	2017	la	Universitatea	

de	Vest	din	Timișoara	s-a	desfășurat	a	VIII-a	ediție	
a	seminariilor	„Soluții	libere	open	source	pentru	

prelucrarea	și	reprezentarea	datelor	geospațiale”	(http://
www.geo-spatial.org/osgeo/timisoara2017).	Evenimentul	
a	fost	organizat	de	către	Departamentul	de	Geografie	din	
cadrul	Universității	de	Vest	din	Timișoara	în	colaborare	cu	
comunitatea	geo-spatial.org.	

Geo-spatial.org	este	un	portal	on-line	ce	conține	
articole,	tutoriale	și	date	din	domeniile	cartografie	digitală,	
cartografie	istorică,	neogeografie,	modelarea	virtuală	a	
terenului,	teledetecție,	sisteme	informaționale	geografice	
și	sisteme	de	poziționare	globală.	Site-ul	a	fost	lansat	în	
2007	din	lipsa	unor	repere	de	profil	în	spațiul	românesc	și	
ca	răspuns	la	necesitățile	de	comunicare	și	informare	ale	
unei	comunități	în	curs	de	formare.	Promovează	adoptarea	
soluțiilor	software	libere	open	source,	neignorându-le	însă	
nici	pe	cele	proprietare,	militează	pentru	democratizarea	
accesului	la	datele	geografice	și	propune	harta	ca	instrument	
universal	de	comunicare	și	înregistrare	a	relațiilor	dintre	
componentele	sociale	(ştiințifice,	politice,	culturale,	
religioase,	economice)	și	dimensiunea	lor	geospațială.	
Geo-spatial.org	a	devenit	un	punct	de	referință	în	peisajul	
românesc,	prin	coagularea	unei	comunități	active,	
care	progresează	profesional	prin	punerea	în	comun	a	
cunoștințelor	acumulate,	contribuind	în	același	timp	la	
formarea	noilor	generații	de	specialiști.

Evenimentul	găzduit	de	Universitatea	de	Vest	din	
Timișoara	a	fost	dedicat	prezentării	beneficiilor	tehnologiilor	
geospațiale	deschise	și	libere,	adresându-se	în	mod	deosebit	
studenților,	dar	și	cadrelor	didactice,	specialiștilor	în	
domeniul	sistemelor	informatice	geografice	și	teledetecției	și	
tuturor	celor	interesați	de	revoluția	geospațială	în	general.

La	sesiunile	de	prezentări	și	aplicații	practice	au	fost	
prezenți	peste	120	de	participanți,	activitățile	având	tematica	
în	domeniiile:	analiza	și	manipularea	datelor	geospațiale,	
geoprocesare,	servicii	cartografice	WEB,	teledetecție,	
amenajarea	teritoriului,	agricultură.	Numărul	participanților	
la	acest	eveniment	a	crescut	de	la	un	an	la	altul,	devenind	o	
manifestare	anuală	importantă	cu	tradiție	la	Departamentul	
de	Geografie	al	Universității	de	Vest	din	Timișoara.
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voCea FIlmeloR, la Uvt 
„bUSINeSS & CINematogRaFIe”

ziua	de	22	noiembrie	a	
adus	o	nouă	ediție	a	
Conferințelor	UVT,	de	

această	dată	cu	tema	„Business	&	
Cinematografie”.	Invitata	specială	a	fost	
doamna	Irina	Margareta	Nistor,	figură	
emblematică	în	lumea	cinematografiei,	
cunoscută	ca	fiind	„vocea”	filmelor	
vizionate	de	public	în	perioada	
comunistă.	Aceasta	a	tradus	în	limba	
romană	peste	3000	de	filme,	a	fost	
realizatoarea	emisiunii	Telecinemateca,	
fiind	de	asemenea	decorată	cu	Medalia	
Carol	I.	

Absolventă	de	franceză-engleză	
a	Universității	din	București,	a	început	
să	lucreze	la	Televiziune	imediat	
după	terminarea	studiilor,	mai	întâi	
ca	redactor	și	apoi	ca	realizator.	Aici	
a	subtitrat	peste	500	de	pelicule,	
programe	și	piese	de	teatru.

A	montat	seria	de	docu-drame	
„Istoria	se	repetă”,	o	trecere	în	revistă	
a	anilor	1957,	1958	și	1959,	pornind	
de	la	anul	apariției	televiziunii	în	
România,	precum	și	un	film	-	studiu	
despre	„Impactul	serialului	Dallas	
asupra	românilor”.	A	urmat	cursurile	
Seminarului	de	la	Salzburg,	unde	a	
studiat	cu	Alan	J.	Pakula,	cunoscut	
regizor	American.	În	1993,	a	realizat	în	
franceză,	pentru	canalul	internațional	
TV5	,	programul	„Cinematografia	
românească	după	1989”.	A	luat	
interviuri	unor	personalități	precum	
Giuliano	Gemma,	Bernard	Pivot,	
Alan	J.Pakula,	Frédéric	Mitterrand	,	
Rutger	Hauer,	Sam	Karmann,	Park	
Chan	Wook,	Anthony	Minghella,	
Yann	Tiersen,	Jean-Claude	Carričre,	
Julie	Délpy,	Grace	Zabriskie,	Pim	
Van	Hoeve,	Michael	Nyman,	Bruce	
Beresford,	Peter	Greenaway,	Charles	
Aznavour,	K.	Zanussi	sau	Francis	Ford	
Coppola	precum	și	multor	diplomați	
străini	acreditați	la	București.	

A	comentat,	din	studio,	în	
direct,	premiile	„César”,	decernările	
de	la	Cannes	și	premiile	BAFTA	
pentru	HBO,	dar	și	Tribut	Eroilor	-	
spectacol	în	memoria	victimelor	de	
la	11	septembrie,	precum	și	ediția	a	
75-a	a	decernării	Premiilor	Oscar.	A	
colaborat	ca	invitat	la	Radio	Delta	RFI,	
Radio	21,	Uniplus,	Pro	FM,	Radio	
Guerrilla	s.a.	În	paralel	a	dublat,	pe	
video-casete,	peste	5000	de	filme	din	
engleză,	franceză,	italiană	și	spaniolă	
și,	vreme	de	3	ani,	a	fost	director	de	
programe	la	postul	american	prin	
cablu	RomSat	și	canalele	Discovery,	
Travel	și	Knowledge.

A	fost	redactor	șef	al	revistelor	
„Cinema	Paradis”	și	„Avanpremiera”.	
A	colaborat	la	diverse	ziare	și	reviste	
(Evenimentul	Zilei,	TV	Mania,	
România	Literară,	Observator	
Cultural,	Cotidianul,	Almanahul	
Cațavencu,	Privirea,	România	Liberă,	
Gazeta	Teatrului,	Cotidianul,	Ciao	,	
Filmul	tău,	Movie&Co,	Eva,	Diverta	
și	altele).	A	tradus	peste	70	de	cărți,	
inclusiv	dicționare,	piese	de	teatru	
(Agatha	Christie,	Helen	Edmunson,	
David	Hare,	August	Strindberg	etc.),	
cărți	pentru	copii	și	romane	din	și	în	
română.	

În	1995	a	fost	membru	în	juriul	
Festivalului	DaKino.	În	2004,	membru	
în	Juriul	Criticii	la	TIFF.	În	2002,	2003,	
2006	a	fost	în	juriul	de	preselecție	
al	Festivalului	Internațional	de	Film	
DaKino.	În	2004	și	2005	selecționer	
la	ANONIMUL	pentru	lungmetraje	
și	în	2004	președinte	de	Juriu	la	
secțiunea	Scurtmetraj	pentru	Festivalul	
Internațional	de	Film	Independent	
ANONIMUL.	În	2008	a	făcut	selecția	
pentru	scurtmetraje	alături	de	Ludmila	
Cvikova	tot	pentru	Anonimul	și	în	
2006	și	2007	a	fost	membru	în	juriul	
pentru	decernarea	premiilor	Uniunii	

Cineaștilor,	iar	în	2008,	în	juriile	
pentru	BET	ON	SHORTS	de	la	
ICR	și	FutureShorts	organizat	de	la	
Londra.

În	prezent	produce	și	
animează	în	direct	pentru	Radio	
Total	pe	parcursul	a	60	de	minute	
în	fiecare	duminică	„Vocea	
Filmelor”,	care	a	trecut	de	ediția	
200.	Este	frecvent	invitată	la	
toate	posturile	de	televiziune	din	

România,	ca	expert	în	domeniul	artistic.	Este	programator	
de	specialitate	pentru	repertoriul	cinematografului	Uniunii	
Cineaștilor	din	România:	„Studio”.	Prezintă	deseori	
premierele	din	cadrul	festivalurilor	organizate	de	mai	toate	
ambasadele	și	institutele	culturale	cu	sediul	în	București.	În	
octombrie	2006	a	publicat	„MAGISTRUL”,	o	carte	dedicată	
profesorului	său	de	cinema,	maestrul	D.I.	Suchianu.

La	UVT,	doamna	Irina	Margareta	Nistor	a	oferit	
comunității	și	studenților	prezenți	ocazia	de	a	se	
familiariza	cu	activitatea	domniei	sale,	precum	și	cu	lumea	
cinematografiei.
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îNCheIeRea PRoIeCtUlUI „o vIață NoUă 
PeNtRU tINeRII delINCveNțI”, CooRdoNat 
de CătRe UNIveRSItatea de veSt dIN tImIșoaRa

în	luna	noiembrie	2017,	Universitatea	
de	Vest	din	Timișoara	a	încheiat	
proiectul	„O	viață	nouă	pentru	

tinerii	delincvenți”,	derulat	în	parteneriat	cu	
Departamentul	Instituțiilor	Penitenciare,	din	
republica	Moldova	și	Institutul	Intercultural	
Timișoara,	din	România.	

Proiectul	s-a	desfășurat	în	perioada	
septembrie	2016	–	noiembrie	2017,	în	
Republica	Moldova,	a	fost	finanțat	de	către	
Ministerul	Afacerilor	Externe	din	România,	
prin	Programul	României	de	Cooperare	
pentru	Dezvoltare	(RoAid)	și	implementat	cu	
sprijinul	Programului	Națiunilor	Unite	pentru	
Dezvoltare	(UNDP)	–	Centrul	Regional	pentru	
Europa	și	Asia	Centrală.

Scopul	proiectului	a	vizat	asigurarea	
unui	transfer	de	expertiză	între	România	și	
Republica	Moldova,	în	vederea	formării	de	
specialiști	orientați	spre	oferirea	de	servicii	cu	
eficacitate	crescută	în	sistemul	penitenciar	și	
creșterea	incluziunii	sociale	a	tinerilor	deținuți,	
prin	asigurarea	de	programe	de	formare	
integrate.

Proiectul	a	fost	format	din	trei	cicluri	
de	intervenție	(consiliere,	formare,	mediere	
socială)	dezvoltate	pentru	beneficiari	și	s-a	
axat	pe	procesul	de	reintegrare	în	societate	
a	tinerilor	deținuți,	pornind	de	la	nevoile	
individuale	ale	acestora.		

Rezultatele	obținute	în	cadrul	proiectului	
au	inclus:

-	un	curs	de	formare	a	abilităților	sociale,	
destinat	minorilor	din	Penitenciarele	nr.	
10-Goian	și	nr.	13-Chișinău	„Dreptul	la	o	viață	
nouă”	(41	de	tineri	delincvenți	participați);

-	furnizarea	de	servicii	de	evaluare,	
consiliere	și	orientare	profesională	pentru	40	de	
tineri	delincvenți;

-	un	training	furnizat	pentru	20	de	
angajați	ai	Departamentului	Instituțiilor	
Penitenciare	din	Moldova,	pe	temele:	
managementul	furiei,	egalitate	de	gen	și	
reintegrarea	socială	a	deținuților;

-	crearea	și	dezvoltarea	unei	rețele	instituționale	de	suport,	la	nivelul	regiunii	Chișinău,	pentru	
integrarea	pe	piața	muncii	a	tinerilor	care	au	executat	o	pedeapsă	privativă	de	libertate;

-	publicarea	unui	Ghid	de	bune	practici	privind	incluziunea	socială	și	pe	piața	muncii	a	persoanelor	
private	de	libertate	(volumul	„Schimbăm	destine!”,	apărut	în	luna	septembrie	2017,	la	Editura	de	Vest);

-	desfășurarea	unei	campanii	media	în	Republica	Moldova,	pentru	sensibilizarea	publicului	larg	
și	îndeosebi	a	potențialilor	angajatori,	cu	privire	la	necesitatea	incluziunii	sociale	și	pe	piața	muncii	a	
persoanelor	care	au	executat	o	pedeapsă	privativă	de	libertate.	

	 Având	în	vedere	calitatea	crescută	a	relației	stabilite	între	partenerii	proiectului,	aceștia	și-au	
propus	identificarea	de	posibilități	de	continuare	pe	termen	lung	a	colaborării	stabilite,	pentru	atingerea	
dezideratului	de	consolidare	a	capacităților	de	personal	și	de	creștere	a	eficacității	serviciilor	destinate	
reintegrării	sociale	a	persoanelor	care	și-au	ispășit	pedeapsa	în	închisoare.	

Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	dorește	să	mulțumească,	pe	această	cale,	finanțatorilor,	
partenerilor,	precum	și	membrilor	echipei	de	proiect,	pentru	aportul	adus	la	implementarea	acestuia!

Foto: Managerul de proiect, lector. dr. Lazăr Theofil Andrei (UVT) 

la emisiunea TV Fabrika, difuzată live în data de 10 aprilie, pe canalul Publika TV

Foto: Sesiunea de formare a angajaților sistemului penitenciar din Republica Moldova, 

desfășurată de către echipa UVT în perioada 26-30 iunie 2017, la sediul Centrului 

de instruire din localitatea Goian, Republica Moldova.

Foto: Vizita de studiu a echipei DIP la Centrul Educativ Buziaș, 

efectuată în data de 9 octombrie 2017

	 Pentru	mai	multe	informații,	puteți	
accesa	pagina	de	prezentare	a	proiectului	
https://oviatanoua.proiecte.uvt.ro/,	sau	
puteți	transmite	un	email	cu	solicitarea	
dumneavoastră	la	adresa	elena.baciu@e-uvt.
ro.	

Lector	dr.	Elena-Loreni	Baciu,
Universitatea	de	Vest	din	Timișoara,	

Expert	organizare	evenimente	și	comunicare	
în	cadrul	proiectului

În	cadrul	proiectului,	angajații	
Departamentului	Instituțiilor	Penitenciare	din	
Moldova	au	beneficiat,	pe	lângă	sesiunile	de	
training	și	formare	desfășurate	în	Moldova,	și	
de	vizite	de	studiu	în	România.

PROIECTE
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SăPtămâNă de lUCRU eRaSmUS PlUS 
la UNIveRSItatea de veSt dIN tImIşoaRa

PRoFeSoR Uvt, 
îN “INteRNatIoNal hall 
oF Fame oN adUlt aNd 
CoNtINUINg edUCatIoN”

în	săptămâna	13-17	noiembrie	2017	
Departamentul	pentru	Pregătirea	Personalului	
Didactic	de	la	Universitatea	de	Vest	din	

Timişoara	a	desfășurat	prima	întâlnire	din	Proiectul	
Erasmus	Plus	”Work	for	an	Inclusive	School	Heritage”	–
WISH-	împreună	cu	patru	ţări	partenere:	Slovacia,	Italia,	
Spania	şi	Turcia.

Proiectul	este	finanţat	în	cadrul	Programului	
ERASMUS+Parteneriate	strategice,	contract	de	finanțare	
nr.	2017-1-SK01-KA201-035313.		Din	cadrul	instituţiei	
noastre	au	participat	următoarele	cadre	didactice:	conf.	
univ.dr.	Maria	Niculescu,	conf.	univ.	Dana	Gavreliuc,	conf.	
univ.	Darius	Borovic	si	conf.univ.dr.	Marius	Crişan.

Grupul	de	lucru	a	fost	format	din	reprezentanţi	ai	
celor	cinci	ţări	partenere,	în	total	19	cadre	didactice,	care	
au	colaborat	la	demararea	implementarii	activităţilor	
proiectului	prin	acţiuni	care	să	conducă	la	îmbunătățirea	
competențelor	cheie	ale	elevilor/studenților	(comunicarea	
în	limbi	străine	de	circulaţie	europeană,	competențe	
sociale	și	civice,	competențe	digitale,	competența	de	a	
învăța	să	înveți.)

Parteneriatul	vizează	dezvoltarea,	schimbul	și	
transferul	de	practici	inovatoare	între	țările	participante,	
permițând	organizațiilor	să	colaboreze	pentru	a	
găsi	strategii	educaționale	eficiente	pentru	școli	mai	
cuprinzătoare.

Proiectul	se	va	concentra	pe	o	metodologie	
inovatoare	practicată	în	prezent	în	Uniunea	Europeană:	
metodologia	competențelor	din	secolul	XXI	prin	
abordarea	bazată	pe	proiect	–	Project	Based	Learning	
(PBL).

Pe	baza	cercetărilor	și	studiilor	coordonate	de	
Universitatea	de	Vest	din	Timișoara	și	Universitatea	
Gaziantep	din	Turcia,	vom	îmbunătăți	curricula	de	
formare	a	cadrelor	didactice	(din	universitățile	partenere)	
și	a	curriculei	școlare	(școlile	partenere)	în	vederea	
dezvoltării	competențelor	pentru	secolul	XXI	și	asigurarea	
incluziunii	sociale	a	tuturor	elevilor/studenților	care	se	
află	în	grupuri	defavorizate,	prin	integrarea	celor	mai	bune	
practici	în	programele	de	învățământ.	

Şcolile	din	Timişoara	partenere	în	proiect	sunt:	
Colegiul	Naţional	Bănăţean	şi	Liceul	Pedagogic	“Carmen	
Sylva”;	din	Italia	participă	Istituto	Grandis,	Cuneo,	din	
Slovacia	participă	Súkromná	stredná	odborná	škola	Pro	
Scholaris	din	Žilina,	din	Spania	participă	Institut	Guillem	
Catà,	Manresa.

Atelierele	de	lucru	s-au	desfăşurat	în	sala	701	a	
Universităţii	de	Vest	din	Timişoara	de		unde		vă	prezentăm	
o	imagine	sugestivă	a	grupului	Erasmus	Plus-	WISH	2017.

Agenda	săptămânii	a	inclus	şi	o	vizită	la	Liceul	Pedagogic	
“Carmen	Sylva”,	care	face	parte	din	şcolile	partenere,	alături	de	
Colegiul	Naţional	Bănăţean	din	Timişoara.

Cadrele	didactice	ale	liceului	şi	domnul	profesor	dr.	Cornel	
Petroman,	directorul	liceului,	ne-au	însoţit	în	timpul	vizitei	din	
şcoală.	Vă	prezentăm	o	fotografie	din	vizita	de	lucru:

Săptămâna	Erasmus	plus	WISH	2017	a	cuprins	în	
program	cunoaşterea	instituţiilor	partenere,	dar	şi	a	oraşului	
Timişoara	de	care	colegii	noştri	Erasmus	au	fost	încântaţi.

Proiectul	Erasmus	Plus	“Work	for	an	Inclusive	
School	Heritage”	–	WISH	-	vizează	dezvoltarea,	schimbul	
și	transferul	de	practici	inovatoare	între	instituţiile	
educaţionale	din		țările	participante	-	Slovacia,	Italia,	Spania	
Turcia	și	România.	Profesorii	din	cele	cinci	ţări	partenere	
vor	participa	la	cursuri	de	formare,	iar	elevii	vor	fi	stimulaţi	
să	elaboreze	și	să	implementeze	proiecte	de	învăţare	prin	
cooperare.	Proiectul	urmăreşte	creșterea	gradului	de	
conștientizare	a	nevoii	de	incluziune	socială	a	comunităţii	
educaţionale	prin	utilizarea	unei	abordări	bazate	pe	proiect	
(PBL)	prin	care	actorii	educaţionali	dobândesc	cunoștințe	
și	abilități,	încercând	să	soluţioneze	o	problemă	reală	a	
societăţii.

PROIECTE/DIVERSE

Recunoaștere	internațională	pentru	prof.	
univ.	dr.	habil.	Simona	Sava.	La	sfârșitul	
lunii	noiembrie,	la	Universitatea	Ajou,	din	

Suwon,	Coreea	de	Sud,	dna.	Simona	Sava,	directoarea	
Departamentului	de	Științe	ale	Educației,	Facultatea	
de	Sociologie	și	Psihologie,	a	fost	primită	în	Galeria	
internațională	a	personalităților	în	educația	continuă	
și	a	adulților,	International	Hall	of	Fame	on	Adult	and	
Continuing	Education.

În	ultimii	20	de	ani,	de	când	este	cadru	didactic	
al	UVT,	prof.	Sava	a	avut	contribuții	notabile	la	
dezvoltarea	domeniului	educației	adulților	din	România,	
promovându-l	și	la	nivel	internațional.

Simona	Sava	a	fost	director	al	Institutului	Român	
de	Educație	a	Adulților	(IREA),	din	2000,	de	la	înființarea	
acestuia,	și	este	un	expert	recunoscut	în	România	și	pe	
plan	internațional	în	domeniul	educației	adulților,	fiind	
și	expert	din	partea	României	la	Comisia	Europeană	
în	repetate	rânduri.	De	asemenea,	la	nivel	național,	a	
coordonat	elaborarea	Strategiei	integrate	de	dezvoltare	a	
resurselor	umane,	din	perspectiva	învățării	de-a	lungul	
întregii	vieți,	2009-2020.

La	ceremonia	de	primire	în	Hall	of	Fame,	Laudatio	
i-a	fost	prezentat	de	Sir	Alan	Tuckett,	fostul	director	al	
National	Adult	and	Continuing	Education	din	Marea	
Britanie	și	președinte	al	International	Council	of	Adult	
Education.	

laNSaRe de CaRte 
„GhID DE TURISM aCTIV 
al PaRCURIlOR 
NaȚIONalE șI NaTURalE 
DIN MUNȚII BaNaTUlUI”

Ca	în	fiecare	an,	Târgul	Internațional	de	Carte	
Gaudeamus	de	la	București	a	fost	cea	mai	
mare	manifestare	de	acest	gen	din	România.	

A	20-a	ediție	a	avut	loc	în	perioada	23-26	noiembrie	2017,	
numărând	300	de	edituri	participante,	800	de	evenimente	
și	cca	125	000	de	vizitatori.	Editura	Universității	din	
Timișoara	a	participat	cu	5	lansări	de	carte.	Printre	autori	
deja	consacrați,	ca	Radu	Pavel	Gheo	sau	Viorel	Marineasa,	o	
proaspătă	absolventă	a	Universității	de	Vest	din	Timișoara,	
specializarea	Geografia	Turismului,	și-a	lansat	lucrarea	de	
licență.	Este	vorba	de	Andreea	Grosu,	o	tânără	de	22	de	ani,	
care	a	realizat	un	ghid	turistic	pentru	Munții	Banatului.	
Lucrarea	este	bogat	ilustrată	cu	fotografii	sugestive,	hărți	ale	
traseelor,	recomandări	actualizate	în	ceea	ce	privește	cazarea.	
Lansarea	acestui	ghid	a	fost	primită	cu	mult	entuziasm	și	
apreciată	pe	măsură.	Pentru	pasionații	de	călătorii,	ghidul	se	
poate	achiziționa	de	la	librăria	UVT.
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De	asemenea,	cadrele	didactice	ale	Facultății	de	Muzică	
și	Teatru	au	fost	implicate	la	sfârșitul	lunii	noiembrie	în	
organizarea	unui	eveniment	muzical	deosebit	la	Bocșa.	Este	
vorba	despre	Festivalul	Național	–	Concurs	de	Interpretare	
a	Romanței	și	Liedului	Nicolae	Florei.	Evenimentul	a	fost	
sprijinit	de	mai	multe	instituții	din	județul	Caraș	–	Severin.

Între		26-28		noiembie	2017,	în	sala	Colegiului	
Național	de	Arte	Ion	Vidu,	a	avut	loc	un	eveniment	deosebit,	
anume	ediția	a	XXIII-a	a	Festivalului	Timișoara	Muzicală	
Academică	la	care	au	luat	parte	foștii	studenți	ai	Facultății	
de	Muzică	și	Teatru	din	Timișoara,	mulți	dintre	ei	actuali	
profesori	ai	acestei	instituții.

Tot	în	ultimele	zile	ale	lunii	noiembrie,	pe	27	noiembie	
2017,		la	La	Biblioteca	Centrală	Universitară	Eugen	Todoran	
are	loc	evenimentul	muzical	Armonii	camerale	în	toamnă	

târzie,	cu	participarea	mai	multor	tineri	
studenți	și	elevi,	viitori	artiști	
lirici.	Recitalul	muzical-
cameral	susținut	de	cadre	
didactice	,	elevi	și	studenți	
ai	Colegiului	Național	de	
Artă	Ion	Vidu	Timișoara	și	ai	
Facultății	de	Muzică	și	Teatru	
din	cadrul		U.V.T.,		a	avut		
următorul	program:	

*Sabin	Drăgoi	–	Tu	te	duci	
bade	sărace

	Violeta	Carmina	Pantea,	
soprană,		clasa	a	XI-a,	Canto	-	
prof.	Marilena	Tiber	Chircă;

*Sabin	Drăgoi	–Trandafir	de	
pe	răzoare

	Ana	Cristina	Lucescu,	
soprană,	clasa	aX-a,	Canto	-	prof.	Marilena	Tiber	Chircă;

*Nicolae	Bretan	–	Septembrie	cu	roze
Dorina	Scherer,	soprană,	clasa	a	XII-a,	Canto	-	

prof.	Marilena	Tiber	Chircă;
*Andrew	Lloyd		Weber	–	PieJesú		(duet)
Ana	Cristina	Lucescu		&		Dorina	Scherer;

*	David	Newman	-	Onceupon	a		December
Mihaela	Kari	Drumof,	soprană,	Master	anul	I	Canto,	

Clasa	Lect.	univ.	dr.	Ioana	Mia	Iuga;
*W.A.	Mozart	–Ridente	la	calma
Ioana	Conta,	soprană,	anul	I	Canto,	Clasa	Lect.	univ.	

dr.	Ioana	Mia	Iuga;
*Sabin	Drăgoi	–Flori	albe
Prof.	Marilena	Tiber	Chircă	–soprană;
*Robert		Schumann	–Trei	romanțe	pentru	pian	și	
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în	luna	noiembrie	menționăm	interpretarea	
lucrărilor	componistice	ale	lect.	univ.	dr.	
Gabriel	Mălăncioiu	în	țară	și	străinătate.	

Astfel,	pe	2	noiembrie	2017,	la		St.	Franziskus-Xaverius,	
Düsseldorf	(Germania)	a	fost	interpretat	De	profundis	
pentru	bas	solo,	cu	Martin	Wistinghausen.	Pe	6	
noiembrie	2017,	la	Muzeul	Național	George	Enescu,	
București,	publicul	a	avut	ocazia	să	audieze	And	God	
saw	everything	that	he	has	made	pentru	pian,	în	
cadrul	Festivalului		Internațional	Meridian.	În	primă	
audiție,	lucrarea	a	fost	interpretată	de		Andreea	Olariu.	
La	StadkircheBadCanstatt,	Stuttgart	
(Germania),	lucrarea	
amintită	mai	sus	De	
profundis	pentru	bas	
solo,	a	fost	interpretată	
pe	13	noiembrie	iar	
în	aceeași	zi	,	în	Aula	
BCUT,	Timișoara	
(România),	a	fost	
interpretată	lucrarea	
Flatuor	pentru	cvartet	
de	flaute,	cu	Georgiana	
Groza,	Daniel	Gingașu,	
Grațiela	Bejinaru,	Miriam	
Chifan	(primă	audiție).	
Tot	pe	13	noiembrie	la	Sala	
Capitol	din		Timișoara,	a	
fost	interpretată	lucrarea	
Obârșii		pentru	voce,	
instrumente	
tradiționale	
românești,	flaut,	
pian,	percuție	și	
orchestră	de	coarde,	
în	cadrul	Festivalului		
Internațional	INTRADA,	
alături	de		Grigore	Leșe,	
Trio	Contraste	și	Filarmonica	
Banatul.	Pe	26	noiembrie	2017,	
la	Wellington	(Noua	Zeelandă),	
a	fost	interpretată	lucrarea	Sonic	
Shades	pentru	orgă,	David	Dobson	(în	
primă	audiție).	Tot	în	luna	noiembrie,	
amintim	recitalul	vocal	–	cameral	
Medalion	Frantz	Schubert,	realizat	de	soprana	Ioana	Mia	
Iuga,	acompaniată	la	pian	de	Aida	Marc,	la	Sala	Capitol,	
proiect	sprijinit	de	către	Ministerul	Culturii	și	Identității	
Naționale.

Lector	univ.	dr.	Aida	Marc	–pian		&	prof.	Teofil	Buteică	
–	vioară;

*Friedrich	Von	Flotow-	Romanța	Marthei	din	opera	
„Martha”

Prof.	Marilena	TiberChircă,	soprano;
*Giuseppe	Verdi	–	Aria	lui	Oscar	„Sapervoreste”	din	

opera	„Bal	Mascat”	
Roxana		Cidoiu,	soprană,	Master	an	I		Canto,	clasa	

Lect.	univ.	dr.	Ioana	Mia	Iuga;
*Richard	Strauss	–	Zueignung
Estera	Gîrlea,	soprană,	anul	III	Canto,	clasa	Lect.	univ.	

dr.	Ioana	Mia	Iuga;
*Gaetano	Donizetti	–	Două	canțonete	napoletane:	

„Mevoglio	fa’	na	casa	me	”&	„IlBarcaiolo”
Lector	univ.	dr.	Ioana	Mia	Iuga	–	soprano;
Acompaniament	la	pian:	Lector	univ.	dr.	Aida	Mrc.
	Când	este	vorba	despre	activitatea	teatrală	a	cadrelor	

didactice	și	studenților	Facultății	de	Muzică	și	Teatru	
amintim	următorul	calendar	al	evenimentelor:

Spectacole	la	Teatrul	Național	Timișoara:	
-	05.11.,	19:00-	Sala	Mare,	spectacolul	Sarea	în	bucate	

după	Petre	Ispirescu,	regia	artistică	asist.	univ.	drd.	Mirela	
Puia,	cu	c.d.a.	Laura	Avarvari,	asist.	univ.	drd.	Claudiu	
Dogaru,	master	an	I	MODUL	IIArta	actorului	pentru	teatrul	
muzical	Tei	și	Adriana,	master	an	I	MODUL	I	Arta	actorului	
de	teatru	Bastean	Raul,	Lăzărescu	Raul,	Roman	Ștefan;	

-10.11.,	19:00,	Sala	Mare,	spectacol	Iată	femeia	pe	
care	o	iubesc	de	Camil	Petrescu,	un	spectacol	de	Mihaela	
Lichiardopol,	cu	conf.	univ.	dr.	Petru-Silviu	Văcărescu,	
asist.	univ.drd.	Claudiu	Dogaru,	master	an	I	MODUL	I	Arta	
actorului	de	teatru	Rusu	Victoria,	Bastean	Raul,	Iova	Ionuț;	

-11.11.,	19:00,	Sala	Mare,	spectacol	Nopți	albe		adaptare	
după	Fiodor	Dostoievski,	regia	artistică	Stefano	De	Luca/
Italia,	cu	asist.	univ.	drd.	Mirela	Puia;	

-	2.11.,	19:00,	Sala	2,	spectacol	Prin	vis,	scenariu	de	
Varga	Mátyás,	regia	și	coregrafia	Pál	Frenak/Franța,	cu	c.d.a.	
Laura	Avarvari,	student	an	II,	limba	română	Răzvan	Ciocoi,	
master	an	I	MODUL	I	Arta	actorului	de	teatru	Lăzărescu	
Raul,	Iova	Ionuț;	

-14.11.,	15.11.,	19:00,	Studio	Uțu	Strugari,	spectacol	Un	
Romeo	și	o	Julieta	–	un	scandal	urban,	după	W.	Shakespeare,	
un	concept	de	c.d.a.	Laura	Avarvari,	cu	master	an	I	MODUL	
I	Arta	actorului	de	teatru	Bastean	Raul,	Lăzărescu	Raul,	Iova	
Ionuț;	

-15.11.,	11:00,	Sala	Mare,	spectacol	Pinocchio	după	
Carlo	Collodi,	regia	artistică	asist.	univ.	drd.	Mirela	Puia,	
asist.	univ.	dr.	Adrian	Korek,	asist.	univ.	drd.	Claudiu	
Dogaru;

-16.11.,	19:00,	Sala	Mare,	spectacol	Proștii	sub	clar	de	

lună	de	Teodor	Mazilu,	regia	artistică	Ion-Ardeal	Ieremia,	
master	an	I	MODUL	I	Arta	actorului	de	teatru	Bastean	Raul,	
Roman	Ștefan,	Iova	Ionuț;	

-17.11.,	19:00,	Sala	2,	spectacol	Meteorul	de	Friedrich	
Dürrenmatt,	regia	artistică	Mihai	Măniuțiu,	cu	asist.	univ.
drd.	Mirela	Puia,	master	an	I	MODUL	I	Arta	actorului	de	
teatru	Lăzărescu	Raul,	Roman	Ștefan;	

-19.11.,	18:00,	Sala	Mare,	spectacol	Anna	Karenina	
adaptare	de	Helen	Edmundson	după	romanul	lui	Lev	Tolstoi,	
un	spectacol	de	conf.	univ.	dr.	Ada	Lupu,	cu	asist.	univ.	drd.	
Mirela	Puia,	master	an	I	MODUL	I	Arta	actorului	de	teatru	
Rusu	Victoria.

Spectacole	Teatrul	German	de	Stat	Timișoara:	
-	01.11.,	02.11.,	19:30,	spectacol	Cabaret	de	John	

Cander	și	Joe	Masteroff,	regia	și	coregrafia	Răzvan	Mazilu,	
studenta	Eva	Danciu,	an	III,	limba	română;	

-	06.11.,	19:30,	spectacol	Elektra	după	Euripide	și	
Eschil,	regia	artistică	Bocsárdi	László,	cu	Isabella	Voneafca/
Isa	Berger,	master	an	I	MODUL	I	Arta	actorului	de	teatru;	

-	13.11.,	14.11,	15.11,	16.11,		spectacol	Das	
Dschungelbuch	după	Rudyard	Kipling,	regia	și	coregrafia	
Răzvan	Mazilu,	cu	Isabella	Voneafca/Isa	Berger,	master	an	
I	MODUL	I	Arta	actorului	de	teatru,	studenții	Eva	Danciu,	
Alexandru	Pîntea,	an	III,	limba	română;

-	30.11.,	19:30,	spectacol	Die	unglaublicheundtraurige	
Geschichte	von	dereinfältigen	Eréndiraundihrerherzlosen	
Großmutter	de	Gabriel	García	Márquez,	regia	Yuri	
Kordonsky,	cu	Isabella	Voneafca/Isa	Berger,	master	an	I	
MODUL	I	Arta	actorului	de	teatru.

De	asemenea,	menționăm	evenimentul	din	data	de	
13.11,	când	a	avut	loc	acordarea	titlului	de	Doctor	Honoris	
Causa	Artis,	în	Aula	Magna	Ioan	Curea	a	UVT,	doamnei	
Maia	Emilia	Ninel	Morgenstern.	Din	comisia	de		Laudatio	
au	făcut	parte	prof.	univ.	dr.	Violeta-Simona	Zonte,	prof.	
univ.	dr.	Eleonora	Ringler-Pascu	și	conf.	univ.	dr.	Sütő-
Udvari	András	și	de	asemenea	încă	un	eveniment	cultural	
interesant,	anume,	spectacolul	de	operă,	operetă,	musical	și	
orchestră,	avându-l	maestru	dirijor	pe	dr.	Oschanitzky	Petru-
Claus,	slături	de	corul,	orchestra,	studenții,	masteranzii	FMT.	
Prezentatorii	evenimentului:	Tania	Țunaș	și	Călin	Ionescu,	
regia	artistică	conf.	univ.	dr.	Sütő-Udvari	András,	la	Opera	
Naţională	Română	Timișoara,	în	cadrul	ediției	a	III-a	a	Galei	
Premiilor	UVT.	Soliștii	momentelor	din	musical	Roméo	et	
Juliette,	de	la	Haine	à	l’Amour	de	Gérard	Presgurvic:	Vincu	
Oana,	Brustur-Tatu	Claudia-Ioana,	Filip	Ludmila,	master	an	
I	MODUL	II	Arta	actorului	pentru	teatrul	muzical,	Marin	
Lupanciuc,	Răzvan	Ciocoi,	Paul	Vesa,	an	II,	limba	română,	
Cor:	studenții	an	I	și	II,	limba	română,	an	I,	limba	germană.

																																																	Lect.	univ.	dr.	Eudjen	Cinc
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în	perioada	10-20	noiembrie	2017,	la	Băile	Govora,	
județul	Vâlcea,	s-a	desfășurat	ediția	din	2017	a	
Campionatului	Național	de	Șah	pe	echipe,	Superliga	

Open.	CSU	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara,	aflată	la	
prima	participare	la	acest	nivel,	a	realizat	performanța	de	a	
se	clasa	pe	locul	III,	obținând	astfel	medaliile	de	bronz.	Cu	
doar	două	înfrângeri	suferite	și	un	egal	din	nouă	meciuri,	
a	contat	finalul	perfect	de	concurs,	unde	UVT	a	reușit	să	
câștige	ultimele	trei	runde,	momentul	decisiv	fiind	victoria	
împotriva	echipei	Politehnica	Iași	din	runda	a	8-a,	echipă	
care	până	la	meciul	respectiv	era	una	din	marile	favorite	la	
titlu.

Legendă:	 	 	 	 	 	
	

Tie	Break1:	Puncte	de	meci	(2	pentru	victorie,	1																																																																																																																																																
											pentru	egal,	0	pentru	înfrângeri)

Tie	Break2:	Victoria	directă	sau	mica	diagrama	
Tie	Break3:	Număr	total	de	puncte	olimpice

Jucătorii	care	au	contribuit	la	această	performanță	
au	fost:	Ivanisevic	Ivan	și	Perunovic	Milos,	titular	din	
naționala	Serbiei,	Istrățescu	Andrei,	campionul	de	seniori	al	
României	pe	2017,	Szabo	Gergely	și	Jianu	Vlad,	toți	trei	fiind	
componenți	ai	lotului	național	al	României,	Sechereș	Adrian,	
junior	de	lot	național,	precum	și	Dragomirescu	Robin	și	
Ciorgovean	Iustin,	rezervele	echipei.	Căpitanul	echipei	
a	fost	Maestrul	Internațional	Milu	Romeo,	cel	care	a	fost	
responsabil	și	cu	pregătirea	echipei.

Campioana	acestei	ediții	a	fost	CS	Stud.	Medicina	
Timișoara,	iar	pe	locul	II	s-a	clasat	marea	favorită	CSM	Baia	
Mare.

Clasament	Final

îNtâlNIRe CoNSoRțIUl UNIveRSItaRIa 
Pe domeNIUl INFoRmatICă la ClUj-NaPoCa 

în	intervalul	10-11	noiembrie	2017	s-a	
desfășurat	la	Cluj	întâlnirea	Consorțiului	
Universitaria	pe	domeniul	Informatică,	la	

care	au	participat	reprezentanți	de	la	Universitatea	
de	Vest	din	Timișoara,	Universitatea	Babeș	Bolyai,	
Universitatea	A.I.	Cuza	Iași	și	Universitatea	București.	
Discuțiile	purtate	au	avut	ca	teme	probleme	de	
actualitate	din	domeniu.

Workshop de MachineLearning și Deep 
Learning

Facultatea	de	Matematică	și	Informatică	a	
organizat	împreună	cu	Intel	AI	Academy	un	workshop	
despre	inteligența	artificială,	unelte	folosite	în	
cercetare,	precum	și	oportunități	de	a	lucra	la	Intel.	
Mai	multe	detalii	despre	eveniment	la	adresa:	https://
plan.seek.intel.com/intel-ai-academy-deep-learning-
workshop.

Lansare platforma stagii practică studenți 
informatică www.dreaminternship.ro

Începând	din	acest	semestru	studenții	la	
informatică	au	acces	la	o	platformă	pentru	stagii	
de	practică	unde	pot	regăsi	informații	despre	
angajatori	și	își	pot	alege	stagiul	potrivit	experienței	
și	dorințelor	personale.	La	evenimenul	ce	a	avut	
loc	pe	23	noiembrie	în	incinta	UVT	au	participat	
numeroase	firme	printre	care	și	nume	ca	Bitdefender,	
123ContactForm,	Cloudbase,	Autoliv,	Visma	și	

Movidius.	La	eveniment	au	participat	circa	200	
de	studenți	dintre	care	mai	mult	de	jumătate	și-au	
făcut	conturi	pe	platformă.	Mai	multe	informații	
despre	platformă	se	pot	găsi	pe	site-ul	www.
dreaminternship.ro.

Prima sesiune de comunicări a Societății 
Române pentru Astronomie Culturală

Societatea	Română	pentru	Astronomie	
Culturală	împreună	cu	Facultatea	de	Matematică	
și	Informatică	au	organizat	la	UVT	prima	sesiune	
națională	de	comunicări	anuală.	La	eveniment	au	
participat	28	de	profesioniști	și	amatori	din	11	orașe	
ale	țării.	Aceștia	au	prezentat	lucrări	în	persoană	sau	
online	legate	de	istoria	astronomiei,	simbolistică,	
educație	și	știință.	Cu	ocazia	sesiunii	a	avut	loc	
și	o	expoziție	de	astrofotografie	marca	Emil	Pera	
cunoscut	astrofotograf	premiat	internațional.	De	
asemenea,	concursul	de	AstroCreație	a	premiat	
elevi	și	studenți	pentru	creativitate	în	domeniul		
astronomiei.
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ExPOzIȚIa DOI⑦

începând	cu	a	doua	jumătate	a	lunii	octombrie,	
la	Academia	di	Romania	din	Roma	a	avut	loc	
expoziția	DUE⑦/	DOI⑦,	expoziție	de	pictură	a	

artiștilor	Dana	Constantin	și	Marcel	Bunea.	
Proiectul	expozițional	„DOI⑦”a	artiștilor	Dana	

Constantin	(Prof.	univ.	dr.	la	Facultatea	de	Arte	și	Design	din	
Timișoara)	și	Marcel	Bunea	(Prof.	univ.	dr.	la	Universitatea	
Națională	de	Arte	din	București),	se	află	la	a	șaptea	expunere	
împreună	și	se	încadrează	atât	în	aria	afirmării	valorilor	
cultural-artistice	naționale,	cât	și	în	circuitul	internațional,	
prin	confirmarea	statutului	artistic	al	celor	doi	artiști.	
Evenimentul	artistic	a	urmărit	în	primul	rând	tezaurizarea	
și	difuzarea	valorilor	artei	contemporane	ca	parte	a	
spiritualității,	culturii	și	civilizației	umane,	prin	promovarea	
spiritului	de	liberă	expresie	artistică,	prin	participarea	artei	
și	creației	plastice	românești	a	celor	doi	artiști	la	afirmarea	
identității	culturii	artistice	naționale	la	nivel	internațional.	

Dana	Constantin	și	Marcel	Bunea	sunt	un	„grup”	
preocupat	de	valențe	noi	ale	picturii	contemporane,	frapând	
la	o	primă	vedere	prin	viziunile	apăsat	contrastante,	însă	pe	
fond	existând	mai	multe	elemente	comune;	o	relație	aparent	
de	paradoxie,	dar	care	sfârșește	în	complementaritate.	

Operele	expuse	de	Dana	Constantin	în	cadrul	expoziție	
„DOI⑦”au	adus	lirismul	și	sensibilitatea	într-un	discurs	
al	expresivității	liniare	contopită	și	juxtapusă	în	diferite	
monocromii,	în	tehnica	ulei	pe	pânză,	pe	când	operele	
expuse	de	Marcel	Bunea	au	prezentat	o	lume	a	construcției	

CONFERINȚa RElaȚIa DINTRE aNTROPOlOGIE 
șI aRTă CONTEMPORaNă

Joi,	2	noiembrie	a	avut	loc	la	Galeria	Helios	vernisajul	
expoziției	Casa	e	trasloco	a	antropologului	italian	Francesco	
Marano,	profesor	la	Universitatea	Basilicata	din	Matera.	
Expoziția	a	fost	parte	a	celei	de-a	treia	ediții	a	proiectului	
Diplomatic	Art.

În	luna	iulie	2017,	a	avut	loc	prima	etapă	a	proiectului,	
constând	într-o	călătorie	de	cercetarea	realizată	în	Banat	
de	către	antropologul	Francesco	Marano	și	artistul	
SandroBracchitta.	Aceștia	au	parcurs	un	traseu	descris	
de	Francesco	Griselini	în	cartea	sa	intitulată	Încercare	de	
istorie	politică	și	naturală	a	Banatului	Timișoarei.	Cele	
două	rezidențe	oferite	de	Consulatul	Onorific	al	Italiei	la	
Timișoara,	la	propunerea	Asociației	Diplomatic	Art,	au	
fost	prilejuite	de	aniversarea	a	300	de	ani	de	la	nașterea	
lui	Francesco	Griselini.	”Optând	pentru	o	abordare	cu	un	
pronunțat	caracter	interdisciplinar,	cele	două	evenimente	
expoziționale	organizate	în	urma	rezidențelor	(expoziție	
Francesco	Marano	și	expoziția	SandroBracchitta	din	
primăvara	anului	2018)	se	poziționează	la	confluența	
dintre	antropologie	și	artă	contemporană.	Tema	propusă	
este	legată	de	conceptul	de	“acasă”	(casa)	în	relație	cu	cel	

determinată	de	relația	orizontală-verticală,	precum	și	
de	tenta	plată,	în	tehnica	acril	pe	pânză.

„Dana	Constantin	și	Marcel	Bunea	formează	
o	identitate	de	grup	(DOI):	fără	a	constitui	o	nouă	
identitate,	construită	de	o	a	«treia	mână»,	menită	să	
anuleze	individualitatea	creatoare,	cei	doi	artiști	se	
ex-pun	fiecare	în	oglinda	celuilalt,	meditând	asupra	
statutului	și	sensului	picturii	în	contemporaneitate.	
Trăsătura	unificatoare	a	parcursului	propus	de	cei	
doi	este	constituită	de	abstracționismul	practicat	cu	
aceeași	tenacitate,	deși	cu	mijloace	distincte.	Recursul	
la	limbajul	abstractizant/abstract	reprezintă,	în	fiecare	
caz,	rezultatul	unui	proces	mai	mult	sau	mai	puțin	
îndelungat.	În	pictura	Danei	Constantin	se	poate	
identifica	o	dimensiune	lirică,	de	introspecție,	în	
contrast	cu	geometrismul	epurat,	minimalist,	al	lui	
Marcel	Bunea”.	(Ruxandra	Demetrescu)

de	“strămutare”	(trasloco).	Cele	două	cazuri	particulare	pe	
care	le	vor	aduce	în	discuție	evenimentele	sunt	legate	de	
populația	actuală	dintr-o	zonă	aflată	în	sudul	Italiei,	pe	de	
o	parte,	și	de	coloniștii	italieni	stabiliți	în	Banat	la	sfârșitul	
secolului	al	XVIII-lea,	pe	de	alta.	Francesco	Marano	a	propus	
un	proiect	artistic	participativ	care	documentează	un	obicei	
specific	sudului	Italiei,	și	anume	acela	de	a	trimite	pachete	
de	mâncare	pregătită	în	casă,	copiilor	plecați	la	studii.	Hrana	
devine,	în	acest	caz,	un	apanaj	al	ambianței	familiale,	al	
sentimentului	de	siguranță	și	stare	de	bine	pe	care	căminul	
părintesc	le	conferă.	Pe	lângă	acest	proiect,	expoziția	a	
cuprins	și	alte	filme	documentare	bazate	pe	cercetările	
antropologice	ale	lui	Marano.	Ele	evocă	profunda	legătură	a	
oamenilor	cu	locurile	unde	s-au	născut	și	unde	trăiesc	de	o	
viață.„	(Maria	Orosan-Telea,	curator)	

Evenimentul	expozițional	a	fost	completat	de	
conferința	cu	titlul	Relația	dintre	antropologie	și	artă	
contemporană	susținută	de	același	invitat,	Francesco	
Marano,	în	data	de	3	noiembrie,		la	Galeria	Mansarda	a	
Facultății	de	Arte	și	Design.
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TâRGUl V FOR VINTaGE

Studenții	și	masteranzii	specializării	
Modă-Design	Vestimentar	din	cadrul	
Facultății	de	Arte	și	Design	au	participat	

la	târgul	de	design	contemporan	și	cultură	vintage	
V	for	Vintage	#19,	organizat	în	zilele	de	11	și	12	
noiembrie	2017,	la	GrandHôtel	du	Boulevard	
București,	cu	proiecte	de	licență,	colecții	de	grup	și	
accesorii.

Creațiile	au	propus	soluții	inovative	la	tema	
identității	de	gen,	prin	eludarea,	depășirea	sau	
asumarea	masculinului	și	femininului,	spargerea	
predeterminărilor	în	favoarea	opțiunilor	estetice	
voluntare	și	folosirea	dezinvoltă	a	clișeelor	
vestimentare.	De	la	creații	cu	amestecuri	
surprinzătoare	de	elemente	tipic	feminine	sau	
masculine,	la	creații	identitar	neutre	de	tip	unisex.

Colecții	de	licență:	Mirela	Cioară,	Vlad	
Cheregi,	Claudia	Negulici,	Adina	Orboi,	Diana	
Păunescu,	Andreea	Pleșa,	HaneloreSchadt

Colecții	de	grup:
No	roles	/	No	rules	(an3):	Denisa	Balaș,	Stela	

Cîșmăroiu,	Ana	Dumbrăveanu,	Alexandru	Ghencea,	
Florina	Ilie,	Ligia	Mariș,	Denisa	Matei,	Mihaela	Nan,	
Ionuț	Piscureanu

C.A.R.M.E.N.	(an3)-		Ana	Maria	Dumitru,	
Lavinia	Dumitru,		Alina	Ivănescu,	Melinda	Makai,	
Dora	Nagy,	Cezar	Ștefan,	Niculina	Tătucu,	Elisabeta	
Teacă,	Adrian	Trif,	Tatiana	Vlaicu.

sHE	(an2)	Andreea	Blajovan,	Emilia	Boroica,	
Iosefina	Casonatto,	Bianca	Chiriac,	BorbalaCsiszar,	
Flavius	Kelemen,	Nora	Kovacs,	VanessaLinzenbold,	
Maria	Mazilița,	Sonia	Petrican,	Adrian	Trif,	
Mădălina	Văraru,	Elisabeth	Virag

Zip-ZapAccesories	(an2):	Alexandru	Bălan,	
Andreea	Blajovan,	Bianca	Chiriac,	BorbalaCsiszar,	
Nora	Kovacs,	Sonia	Petrican

flawless	(master	an	1):	Mirela	Cioară,	Andreea	
Cuciureanu,	Adrian	Mic	,	Claudia	Negulici,	Adina	
Orboi,	Alexandru	Pruteanu,	Andreea	Pleșa,	Cecilia	
Rodean,	HaneloreSchadt

Creațiile	au	fost	realizate	de	studenți	în	cadrul	
FashionLab	-	Facultatea	de	Arte	și	Design,	cu	
sprijinul		YKK	România,	Modatim,	TextilPoint,	în	
colaborare	cu	programul	de	studiu	Foto-video.

Coordonatori:	conf.	univ.	dr.	Andreea	Palade	
Flondor,	lector	univ.	dr.	Cristina	Lazăr,	lector	univ.	
dr.	Eugenia	Riemschneider,	asist.	univ.	dr.	Sandra	
Suciu	Chira
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NE MâNDRIM CU STUDENȚII NOșTRI!

Ionuț	Piscureanu,	student	al	FAD,	specializarea	Modă-
Design	Vestimentar,	finalist	la	competiția	internațională	
ARTS	OF	FASHION	COMPETITION	2017,	cu	tema	
DISPLACEMENT	și-a	prezentat	creațiile	în	San	Francisco	
(22	octombrie	2017).	

Proiectul	său	intitulat	REFUGEE	a	cuprins	două	ținute	
vestimentare	ce	tratează	atât	conceptual	cât	și	vizual	condiția	
socială	a	refugiatului:	individul	devine	”om-bagaj”.	

O	lună	mai	târziu	(20	noiembrie),	la	Gala	Tinere	
Talente	-	Teatrul	National	București,	creațiile	lui	s-au	
bucurat	din	nou	de	apreciere,	evenimentul	încheind	un	an	
de	susținere	profesională	în	calitatea	de	bursier	al	Fundației	
Principesa	Margareta.

Proiectul	Se	poartă	Timișoara!	a	atins	impactul	
propus	asupra	comunității	din	Timișoara,	având	un	
număr	de	peste		100	participanți.

Energia	și	interesul	pentru	experiment	și	
interdisciplinaritate	a	dinamizat	viața	culturală	a	
orașului	și	ia	conferit	unicitate.	Timișoara	dispune	de	
forță	creativă	valoroasă	în	domeniul	artelor	vizuale	și	de	
expertiză	privată	importantă	în	gestionarea	resurselor	
culturale.

Finalizarea	proiectului	a	fost	marcată	de	expunerea	
vestimentației	în	mansarda	Facultății	de	Arte	și	Design,	
însoțită	de	lansarea	catalogului,	a	filmului	documentar	
și	de	oportunitatea	la	dialog	cu	studenții	participanți.

Ca	impact	s-a	avut	în	vedere:	atragerea	tinerilor	
artiști	pentru	încurajarea	inițiativei,	conturarea	
aptitudinilor	și	consumarea	lor;	dar	și	urmărirea,	
stimularea	dezvoltării	personale	în	cazul	tinerilor	și	
mediatizarea	lor.

PROIECTUl SE POaRTă TIMIșOaRa!
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ExPOzIȚIa VIS DE DECEMBRIE

Facultatea	de	Arte	și	Design,	în	
parteneriat	cu	Uniunea	Artiștilor	Plastici	
Filiala	Timișoara,	în	prag	de	sărbători,	au	
organizat	la	Galeria	Helios,	expoziția	VIS	DE	
DECEMBRIE.	Lucrările	realizate	în	tehnica	
broderiei,	colaj,	pictură	pe	suport	textil,	s-au	
bucurat	de	succes,	fiind	remarcate	talentul,	
spiritul	de	observație,	disponibilitatea	pentru	
migală,	răbdarea	și	acuratețea	necesară	în	
demersul	conservării	restaurării	bunurilor	
culturale.

Coordonator	proiect	și	curator	Conf.	
Univ.	Dr.	Habil.	Hedy	M-Kiss
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gala lIteRaRă “FelIPe tRIgo” 
dIN vIllaNUeva de la SeReNa, SPaNIa
SăPTăMâNa lITERaRă a PREMIUlUI FElIPE TRIGO

Câştigătoarele	premiului	“Felipe	Trigo”	
în	Timişoara,	Roxana	Maria	Crețu	de	
la	Universitatea	de	Vest	din	Timișoara,	

Vieru	Adelina	Nicoleta	de	la	Liceul	Teoretic	„Jean	
Louis	Calderon“	şi	Stoin	Sarah	de	la	Liceul	Teoretic	
“Nikolaus	Lenau”,	împreună	cu	Raluca	Vîlceanu,	
lector	la	Universitatea	de	Vest	din	Timişoara,	au	
participat,	în	perioada	20-26	noiembrie,	ca	invitate	
speciale	la	Săptămâna	Literară	a	Premiului	„Felipe	
Trigo“,	ajuns	la	cea	de-a	XXXVII	ediție	în	Spania.	
Primarul	din	Villanueva	de	la	Serena,	Miguel	Ángel	
Gallardo,	a	dorit	să	sublinieze	implicarea	oraşului	
prin	organizarea	de	numeroase	activităţi	pentru	a	
marca	centenarul	decesului	scriitorului	originar	din	
Villanueva	de	la	Serena	şi	faptul	că	acest	concurs	are	
un	impact	internaţional,	organizându-se	la	diverse	
categorii	de	vârstă	şi	în	Timişoara,	Universitatea	
de	Vest.	De	asemenea,	într-o	întâlnire	organizată	
la	Primăria	oraşului	Villanueva	de	la	Serena,	acesta	
a	ţinut	să	le	felicite	pe	câştigătoare	pentru	curajul,	
creativitatea,	imaginaţia	şi	talentul	literar	de	care	au	
dat	dovadă	prin	participarea	la	acest	concurs	literar.

Joi,	24	noiembrie,	cu	o	zi	înainte	de	Gala	
Literară,	la	Sala	Palatului	La	Jabonera,	a	avut	loc	
întâlnirea	cu	Roberto	Osa,	câștigător	al	ediției	a	
XXXVI-a	a	Premiului	Literar	„Felipe	Trigo“,	un	act	în	
care	publicul	a	putut	întâlni	câștigătorii	Concursului	
literar	de	proză	scurtă	„Felipe	Trigo“	în	Timişoara,	
ediția	a	IV-a,	organizat	de	Lectoratul	de	Limba	
spaniolă	al	Universităţii	de	Vest	din	Timişoara	încă	
din	anul	2014.	Acest	concurs,	lansat	și	promovat	în	
Timişoara	de	Elisa	Moriano	Morales,	Director	al	
Direcţiei	de	Cultură	şi	Sport	din	Badajoz,	reprezintă	
un	omagiu	adus	scriitorului	din	Villanueva	de	la	
Serena	și	operei	sale,	cu	scopul	de	a	face	cunoscute	
figura	și	opera	acestuia,	dar	și	de	a	râspândi	limba,	
cultura	şi	civilizaţia	spaniolă.

Săptămâna	literară	s-a	încheiat	vineri,	24	
noiembrie,	cu	anunțarea	câștigătorului	de	anul	acesta	
al	Premiului,	în	cadrul	unei	ceremonii	organizate	
la	Palatul	Congresului	din	Villanueva	de	la	Serena.	
Această	ediție,	Gala	literară	„Felipe	Trigo:	un	tribut	
adus	scriitorilor	din	Extremadura“	a	fost	o	combinație	
de	divertisment,	muzică	și	literatură.
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data
(Cronologic)

deNUmIRea 
eveNImeNtUlUI FaCUltatea

loCUl 
de deSFășURaRe oRa

4 decembrie

8 decembrie

8 decembrie

8 decembrie

15 decembrie

19 decembrie

decembrie

Expoziție de fotografie Florin Cnejevici – în colaborare cu Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara

Conferințele Seniorilor: Prof. univ. dr. hortensia Pârlog,
despre neoromână: globalizare lingvistică și anglicizare

absorbția absolvenților lIT pe piața muncii: întîlnire-dezbatere cu angajatorii

În așteptarea lui Moș Crăciun – eveniment dedicat copiilor angajaților UVT 

Conferința internațională ,,Centre comunitare de învățare permanentă” 
Organizatori: Institutul Român de Educație a adulților, Departamentul de științe ale Educației (UVT), 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Conferința de lansare a proiectului „Păstrează-ți echilibrul”
Parteneri în proiect (organizatori): Departamentul de științe ale Educației, Departamentul 
de asistență Socială și Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere antidrog al Judeţului Timiş

Salonul de artă și Design - anniversaire 5 - studenți și absolvenți Modă - Design Vestimentar

arte și Design

arte și Design

litere, Istorie și Teologie

litere, Istorie și Teologie

arte și Design

FSP

FSP

Galeria Mansarda

Galeria Mansarda

a01

223

16:30

18:00

8:30-16:30

10:30

9:00-12:00

Consiliul Județean Timiș (sala de conferințe)

Galeria Galateca, București

a01, UVT

CaleNdaR eveNImeNte FaCUltățI Uvt
DECEMBRIE 2017

CalENDaR EVENIMENTE
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