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Editorial - Fă-ţi cadou studenţia! Sunt cei mai frumoşi ani
Semnătură de final
Cercetare științifică studențească în imagini
Tendinţe şi provocări actuale în comunicare,  prin ochii viitorilor jurnaliști
Facultatea de Matematică şi Informatică a celebrat 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române
Şeicul Abdullah Bin Abdulmohsen Al-Turki a conferenţiat despre „Omul în concepţia religiei musulmane”
Parafarea protocolului de colaborare cu Universitatea Națională Maritimă din Odessa, 
încă un pas spre internaționalizarea învățământului superior de la Marea Neagră
Master Class de artă vocală cu tenorul Vasile Moldoveanu, la Universitatea „Ovidius”
Oportunitate de studiu şi voluntariat: şcoală de vară în Statele Unite ale Americi
Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, în dialog cu studenţii Universităţii „Ovidius”
Toate programele de studii pe care ţi le dorești, le găsești la UOC: Universitatea „Ovidius” din Constanţa – 
evoluție, excelență și multiculturalitate
Facultatea de Medicină, mozaicul interetnic al Universității „Ovidius”
Ușile căminelor Universității „Ovidius” rămân deschise pentru studenți și în vacanţa de vară
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie recunoaşte excelenţa în chimie: 
Prof. univ. dr. Gabriel-Lucian Radu a primit titlul Doctor Honoris Causa
Lansare de carte:  „Ștefan Cucu, universitarul și scriitorul”
Despre cultura politică din post-comunism, în viziunea Laviniei Stan, 
directorul Centrului de Studii Post-comuniste de la St. Francis Xavier University
Universitatea „Ovidius” ar putea deveni gazda competiţiei Balkan Sports Games
Studenţii economişti, mai aproape de mediul de afaceri. 
Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat a patra ediţie a Cinei interactive
O lecţie despre recuperarea trecutului recent. Volumul „Seminarul Musulman 
din Medgidia. Documente şi memorie”, lansat la Facultatea de Istorie
Studenţii pasionaţi de azi ai Facultăţii de Inginerie Mecanică, 
Industrială şi Maritimă, inginerii de mâine 
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Editorial
 Fă-ţi cadou studenţia! 
 Sunt cei mai frumoşi ani

20 mai. Stau fixată, în miez de noapte - şi presupun că, asemenea mie, 
sute, mii de alţi studenţi -, în faţa notiţelor de curs şi a cărţilor. Nu le studiez, 
doar le admir și, fără sens,  le tot deschid și le închid pe rând. Lângă mine, 
o cană mare de cafea, fară zahăr. Data și cafeaua, în sine, nu poartă vreo 
semnificație, însă combinația lor trage un semnal de alarmă. Mă anunță 
că peste doar o lună se încheie un nou an universitar. Da, anul universitar 
2015-2016 e pe sfârșite. O știm cu toții, totul în jur ne indică faptul că peste 
puțin timp punem punct unui an studențesc, pentru unii, primul, pentru 
alții, posibil, ultimul. 

Pentru entuziaștii din primul an, cele nouă luni de cursuri reprezintă 
doar o perioadă de adaptare, cu multe provocări care i-au făcut să privească 
dincolo de aparențe. Treptat, în sălile de curs, și-au descoperit limitele, 
talentul, poate vocația. Şi, foarte important, cred eu, şi-au dorit să treacă dincolo de limite. Totodată, 
au descoperit în ce măsură așteptările au coincis cu realitatea, au început să-și fundamenteze un 
sistem de valori, și-au ales dintre profesori un model (sau mai multe), au tras, poate, o linie clară între 
ce înseamnă studiul și ce este distracția. 

Un an de studenţie nu se rezumă doar la frecventarea unor cursuri și la asimilarea de cunoștințe, ar 
fi prea sec. Un an de studenţie înseamnă şi momente speciale petrecute alături de colegi și profesori, 
reușite, eșecuri, nopți albe, ore de somnoleță acută dimineața, aprecieri sincere și, deopotrivă, 
mustrări constructive.

În cazul celor din anii „de mijloc” atmosfera este un pic mai destinsă.  Dat fiind faptul că se află 
între extremități, ei au un oarecare confort fiindcă știu că, peste câteva zile, după ce vor depune 
puțin efort în sesiune, se vor bucura din plin de vacanță. Optimiști și liberi, ei se visează deja făcând 
băi de soare.

Pentru studenții din anii terminali totul e mai complicat. Cafeaua nu-i mai ajută prea mult. Nici 
chiar băută în cantităţi foarte mari. Gândul că mai au de scris aproape jumătate din lucrarea de 
licență și bibliografia obligatorie îi ține treji sau, mai degrabă, le provoacă insomnie. Nu mai puţin 
important, gândul că nu vor mai fi studenţi le alimentează frica de un nou început, poate cel mai 
incert și mai greu de până acum. 

Chiar dacă în curând vor ține în mână mult visata diplomă se vor întreba, fără îndoială, ce anume 
vor face de acum înainte, pe ce drum vor apuca:  „Mă angajez? Mă înscriu la un program de masterat?”. 
La festivitatea de absolvire vor arunca în sus tocile şi, odată cu ele, grijile studențești, cu siguranță 
nesemnificative pe lângă cele care urmează. 

În rest, pe fundalul unui nou sfârșit de an universitar, se va configura un tablou. Identic sau cel 
puţin similar cu cel din anii trecuți, un conglomerat de chipuri de tot soiul: luminate, mulțumite, 
mândre, melancolice, fericite. Diferența o vor face emoțiile şi cuvintele ce se perindă obsedant pe 
buzele studenților de la malul mării: plajă, soare, mare, căldură, examene, proiecte, note, restanțe, 
practică. 

Atunci când eram mici ne doream să creştem mari cât se poate de repede. Dac-am fi putut, am 
fi apelat, poate, la vreun magician. Când eram liceeni(ne) spuneam obsesiv și exasperant : „De-aș 
termina odată liceul, vreau la facultate mai repede!”. Văzându-ne ajunși aici, pe băncile universității, 
încă din primul an râvnim la diploma de licență. Încotro ne avântăm? De ce ne grăbim aşa? E necesar 
să îngăduim timpului să facă loc fiecărei etape, să nu trişăm, să nu sărim peste niciuna. Fiecare 
dintre acestea are tainele, minunile, provocările sale. La finalul fiecăreia vom fi altcineva. Dac-am 
arde etapele, mă tem c-am ajunge să ne întrebăm de ce se tot spune că anii studenţiei sunt cei mai 
frumoşi ani.

                                                                                                                                                                   Stela MAZURU



4

 Semnătură de final
În această perioadă a anului universitar sentimentele devin cumva copleşitoare, iar momentul 

absolvirii bate la ușă. Tensiunea este permanent prezentă în aer, iar printre lucrări de licență, sesiuni 
și aspecte legate de banchet, studenții din anii terminali se pregătesc să intre într-o nouă etapă a 
vieţii lor: absolvirea. Într-un fel, zborul lor.

Momentul absolvirii este așteptat, de cei mai mulţi dintre studenţi, cu mare nerăbdare și cu emoții 
puternice. Evenimentul este organizat de facultăţi în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”, situată 
pe bulevardul Mamaia. Din cauza numărului foarte mare de absolvenți, Facultatea de Medicină va 
organiza ceremonia de absolvire la Casa de Cultură din Constanţa.

După ani de muncă, zeci de examene şi colocvii, proiecte şi laboratoare, studenții din anii  
terminali vor şti, atunci când îşi vor privi colegii în ochi, la festivitatea de absolvire, că drumurile lor 
se despart. Însă ce așteptări au studenții de la acest moment important din viața lor?

Nicoleta Pandelea, viitoare absolventă a Facultății de Litere 
(Specializarea Jurnalism și  Specializarea Limba și literatura 
română - Limba și literatura franceză) a vorbit despre momentul 
absolvirii:  „La festivitatea de premiere o să plâng, sunt sigură, 
o să fie un moment de mare încărcătură emoțională, pentru 
că va trebui să ne luăm rămas bun de la stilul acesta de viață. 
Fiecare dintre noi va apuca în altă direcție și cred că la festivitate 
vom încerca să ne întipărim în minte chipurile celorlalți, pentru 
a ne putea aduce aminte unii de alții până atunci când ne vom 
revedea”.

Dacă pe Nicoleta emoțiile acestui eveniment o vor copleși 
până la lacrimi, pentru unii studenți acest moment reprezintă 
a provocare pentru viitorul lor. Astfel, Teodor Valentin Chiper, 
viitor absolvent al Facultății de Științe Politice (Specializarea 
Relații Internaționale și Studii Europene), afirmă: „Acest 
eveniment reprezintă primul pas către maturitate și momentul 
când ne luăm viața în propriile mâini. Mă simt încrezător și 
entuziast pentru că am parte de o nouă provocare, dar sunt 
și trist pentru că această perioadă frumoasă din viața mea se 
încheie”.

Dimitri Gavrișov, viitor absolvent al Facultății de Matematică 
și Informatică (Specializarea Informatică), încă nu s-a acomodat 
cu ideea că mai este atât de puțin timp până la festivitatea 
de absolvire  „Încă nu îmi vine a crede că este deja sfârșitul 
studenției. Țin minte prima zi în care am venit aici, momentul 
când am intrat în camera de cămin, primul curs. Cu greu am 
conștientizat cât de repede trece timpul”.
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Într-adevăr, timpul trece foarte repede, dar persoanele care 
sunt lângă tine pot face ca un moment să pară o eternitate. 
Pentru Emilia Spiridon, viitoare absolventă a Facultății de 
Construcții (Specializarea Amenajări și Construcții Hidrotehnice), 
ziua festivității reprezintă un moment oportun pentru a oferi  
„un sincer mulțumesc” celor care care îi sunt alături:  „Este ziua 
în care avem ocazia să le mulțumim profesorilor pentru ceea 
ce ne-au învățat, părinților, pentru eforturile lor și prietenilor, 
pentru sprijin”, a declarat Emilia.

Luiza Banu, viitoare absolventă a Facultății de Științe 
Economice (Specializarea Marketing), este de părere că „prima 
restanță rămâne un simbol de care nu o să uiți, dar de care cu 
siguranță vei râde peste ani”.

Pentru unii dintre studenţi, anii de facultate semnifică acea 
perioadă a vieții în care învaţă să lupte pentru ceea ce îşi doresc și 
să savureze fiecare clipă de fericire. Învaţă să prețuiască oamenii 
și, poate cel mai important, să se definească pe sine. Aceasta e 
părerea Dianei Lozneanu, viitoare absolventă a Facultății de 
Drept și Științe Administrative (Specializarea Drept): „Studenția  
a reprezentat cei mai frumoși ani, m-am maturizat, m-am format 
și știu că acești patru ani vor avea un impact pozitiv asupra 
întregii mele vieți.”, a declarat Diana.

Camelia Nicolae, viitoare absolventă a Facultății de Științe 
Aplicate și Inginerie (Specializarea Chimie Alimentară și 
Tehnologii Biochimie) vorbeşte cu mare drag despre episoade, 
momente, întâmplări din cămin: „Aici am legat pietenii pe viață, 
cu oameni deosebiți, alături de care am trăit experiențe unice”. 
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Titiana Mirița, viitoare absolventă a Facultății de Arte 
(Specializarea Pedagogie Muzicală) mărturiseşte: „Anii studenției 
au fost frumoși, cu toate că au presupus multă muncă, dar  faptul 
că am ales să fac ceea ce îmi place a simplificat mult lucrurile”.  

Alegerile pe care studenţii le fac acum sunt importante 
pentru că le influențează viitorul. Dacă în anul I mulţi dintre ei 
erau neîncrezători în propriile forţe, acum sunt mai maturi, mai 
optimişti, mai experimentaţi.

Indiferent că sunt hotărâţi cu privire la ce vor face de acum 
înainte sau nu, dacă vor urma sau nu un program de masterat, 
toţi studenţii absolvenţi visează la viitor. Un viitor pe care, fireşte, 
şi-l doresc cât mai bun cu putinţă.

Emilia Leța, studentă la Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Industrială și Maritimă  (Specializarea Sisteme și Echipamente 
Navale) se poate declara, din acest punct de vedere, fericită. 
Graţie muncii şi eforturilor sale, în urma unui stagiu de practică 
a câștigat șansa de a lucra în aceeași instituție, imediat după 
absolvire. „În viitor îmi doresc să acumulez cât mai multe 
cunoștințe și  experiențe care vor avea ca scop atât formarea 
mea profesională, cât și cea umană”, a declarat aceasta.

În timp ce unii dintre studenţi s-au orientat deja în planul 
carierei, alții mai au încă de muncit pentru a-și atinge scopul. 
Printre ei se numără și Adelina Gheorghiță, viitoare absolventă 
a Facultății de Medicină (Specializarea Medicină Generală), care 
ne-a mărturisit: „După obținerea diplomei plănuiesc să rămân în 
țară și să învăț de la cei mai buni.”

Indiferent de emoțiile care îi stăpânesc acum pe studenții din anii terminali, momentul absolvirii 
este foarte aproape. Anii de facultate au reprezentat, pentru fiecare dintre ei, o etapă din viață în 
care au evoluat.  Au legat prietenii şi au avut parte de experiențe minunate, pe care le vor păstra 
pentru totdeauna în suflet. Amintirile lor vor fi legate de momente cu totul și cu totul deosebite, 
petrecute în cămin, de stresul și emoțiile de dinaintea fiecărui examen, de nopți nedormite. În cele 
din urmă, toți îşi vor lua rămas bun de la viața de student şi, cu diploma în mână, vor păşi spre un alt 
capitol al vieții.

Alina IORDAN
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Tendinţe şi provocări actuale în comunicare, 
prin ochii viitorilor jurnaliști

Facultatea de Litere a 
Universităţii „Ovidius” a 
organizat, şi în acest an, în luna 
mai, o nouă ediţie a Sesiunii 
de Comunicări Științifice 
pentru studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi. Şi de data aceasta, 
studenţii Specializării Jurnalism 
din cadrul Facultăţii de Litere 
au elaborat o serie de lucrări 
pe tematici privind domeniul 

mass-media, lucrări legate 
de ceea ce înseamnă şi ce 
presupune comunicarea în 
societatea contemporană, toate 
grupate sub titulatura „Tendinţe 
şi provocări actuale în jurnalism 
şi comunicare”. 40 de studenţi 
s-au întrecut, sub coordonarea 
profesorilor specializării, în a 
dezbate, a problematiza teme 
de actualitate, teme care, aşa 
cum am putut constatat, au 
dat naştere şi unor divergenţe 

de opinie. Atmosfera a fost 
cea a unui talk-show autentic, 
departe însă de tabloidizarea 
practicată azi de unele trusturi 
de presă. Mizele au fost 
adevărul şi calitatea actelor 
de comunicare, precum şi 
provocările discursului media 
contemporan.

Sesiunea studenţilor 
Specializării Jurnalism a fost 

organizată pe patru secţiuni: 
secțiunea „Comunicare în 
societățile de criză”, coordonată 
de prof. univ. dr. Ana Maria 
Munteanu, secțiunea 
„Identitatea și memoria 
culturală în presa regională”, 
condusă de conf. univ. dr. 
Aurelia Lăpușan, secțiunea 
„Problematici ale discursului 
media”, coordonată de lect. 
univ. dr. Mariana Tocia și 
asist. univ. drd. Alexandra 

Codău şi, nu în cele din 
urmă, secţiunea „Strategii de 
marketing universitar și rețele 
de cunoaștere”, coordonată 
de  asist. univ. drd. Alexandra 
Codău și asist. univ. drd. 
Valentin Vanghelescu.

În cadrul primei secțiuni 
au fost abordate teme de 
cercetare precum: „Imaginea 
satului dobrogean în presa 

regională. Repere monografice 
- comuna Topalu”, prezentată 
de Georgeta Ștefan, „Brandul 
orașului Constanța prin 
vizorul presei regionale”, scrisă 
de Patricia Chioaru, „Forme 
asociative ale jurnalismului din 
Dobrogea”, semnată de Andrei 
Pașalică, „Nicolae Iorga și presa 
dobrogeană”, prezentată de 
Mădălina Moșoianu, „Portretul 
unui ziarist: Constantin Sarry”,  
semnat de Alexandru Vlădescu.
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EFECTELE DISCURSULUI 
MEDIA ACTUAL ASUPRA 

SOCIETĂŢII. TRAUME 
COLECTIVE ŞI MIŞCĂRI 

SOCIALE

Fără îndoială, această 
sesiune de comunicări a 
dat ocazia studenţilor să 
demonstreze în ce măsură au 
reuşit, în anii de facultate, să-
şi dezvolte gândirea critică. A 
luat naştere astfel un nucleu 
bogat de discuţii, dezbateri 
pe marginea problematicilor 
discursului media actual.

Secțiunea „Comunicarea în 
societățile de criză, coordonată 
de prof. univ. Ana Maria 
Munteanu, a fost deschisă de 
către Tora Apetrii, studentă 
în anul III, cu lucrarea „Criză 
și comunicare - Trauma 
colectivă, mișcări sociale și 
impact psihologic la nivelul 
comunității”. Sesiunea a 
continuat cu prezentarea 
lucrărilor „Economia culturală, 
globală, construcția identității 
online și mesajele virale”, de 
Raluca Ciurcă, „Mobilizarea 
online în campaniile de 
protecție a pădurilor”, de 
Raluca Mihăila, „Mediatizarea 

refugiaților în presa europeană 
și națională”, de Mădălina Ioana, 
„Simularea unei crize globale 
în cadrul unui workshop bazat 
pe jocurile de rol și materialul 
jurnalistic”, de Claudia Stoica și 
„Tendințe în industria muzicală 
- industria muzicală între (de)
resacralizare”, de Ana Lupu.

În cadrul secţiunii „Strategii 
de marketing universitar și 
rețele de cunoaștere”, au fost 
prezentate o serie de lucrări 
elaborate de către studenții 
din anul I ai Specializării 
Jurnalism: „Animația și 
ilustrația în strategiile de 
marketing universitar” - Alina 
Iordan și Lucia Roznov, „De 
la biblioteca din Babel, la 
biblioteca virtuală” - Andreea 
Vlăduț şi Cristina Cozmenco, 
„Rețele de cunoaștere - 
strategii, oportunități și efecte” 
- prezentată de Kamer Bratu 
şi Silvia Chițu, „Dezvoltarea 
și implementarea strategiei 
pentru studenții străini 
și rezidenți în percepția 
studenților de la Facultatea 
de Medicină” - Stela Mazuru. 
Totodată, viitorii jurnalişti 
au abordat teme ce ţin de 
comunicarea inter-culturală, 

precum „Cunoașterea culturii 
celuilalt - o premisă a dialogului 
cu studenții străini din UOC”, 
semnată de Alina Iordan. 
„Consilierea din perspectiva 
știintelor comunicări și 
Programul «A doua şansă» 
de integrare socială a foștilor 
deținuți”, a fost, de asemenea, 
titlul unei comunicări 
prezentate în cadrul acestei 
sesiuni de comunicări ştiinţitice, 
şi poartă semnătura Alinei 
Stănescu, a Danielei Marin și a 
Andreei Ilie. 

DESPRE AUDIENŢE ŞI 
MANIPULARE ÎN 

MASS-MEDIA

În cea de-a patra secţiune, 
„Problematici ale discursului 
media”, desfășurată sub 
coordonarea  lect. univ. dr. 
Mariana Tocia și asist. univ. 
drd Alexandra Codău, și-au 
prezentat cercetările studenții: 
Elena Buzincu - „Mituri și 
stereotipuri în comunicarea 
publicitară”, Nicoleta Pandalea 
- „Strategii de persuasiune în 
discursul politic tehnocrat”, 
Cristina Țurcan - „Limbajul 
modei și repezentarea iconului 
feminin”, Roxana Vlădescu - 
„Libertatea de exprimare și 
limitele ei în mass-media”, Stela 
Mazuru -  „Între manipularea 
audiențelor și accesul la 
realitate prin informare 
obiectivă. Cazul Antenele vs. 
ANAF”, Loredana Călugăru 
- „Aspecte ale mediatizarii 
unui eveniment cu un număr 
mare de victime. Cazul 
Colectiv - Pluriperspectivism 
în reconstrucția de realitate”, 
Mădălina Stângă - „Demersul 
jurnalistic ca acțiune de 
schimbare a cadrului legal al 
alegerilor locale”.

 
Andreea ILIE
Silvia CHIŢU
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Facultatea de Matematică şi Informatică a celebrat 
150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române

Facultatea de Matematică şi Informatică din 
cadrul Universităţii „Ovidius”, în colaborare cu 
Institutul de Matematică al Academiei Române 
„Simion Stoilow”, Universitatea Wisconsin-
Madison din SUA şi Societatea de Ştiinţe 
Matematice din România - Filiala Constanţa au 
organizat cea de-a VI-a ediţie a „Workshop for 
Young Researchers in Mathematics”. În cadrul 
manifestării s-au reunit tineri matematicieni de 
elită, de la universităţi şi institute de cercetare din 
ţară şi din Statele Unite ale Americii, care au studiat 
la universităţi de prestigiu din lume (Priceton, 
Harvard, Wisconsin-Madison, Massachusetts 
Institute of Technology, Katholieke Universiteit 
Leuven).

Lucrările workshop-ului s-au desfăşurat pe 
două secţiuni: secţiunea de algebră, geometrie, 
teoria numerelor, topologie şi secţiunea de 
analiză, ecuaţii cu derivate parţiale şi matematică 
aplicată. Organizatori ai evenimentului au fost 
lect. univ. dr. Denis Ibadula şi conf. univ. dr. 
Constantin Costara de la Universitatea „Ovidius” 
din Constanţa, dar şi cercetătorii Cristian Enache, 
Liviu Ignat, Anca-Daniela Măcinic de la Institutul 
de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei 
Române, şi prof. univ. dr. Laurenţiu Maxim de la 
Universitatea Wisconsin-Madison, SUA.

Ediţia de anul acesta a workshop-ului a inclus 
şi o sesiune aparte, dedicată aniversării a 150 de 
ani de la înfiinţarea Academiei Române. De acestă 
sesiune specială s-au ocupat lect. univ. dr. Denis 
Ibadula şi cercetătorii Cristian Anghel, Anca 
Bonciocat, Cristian Bonciocat, Anca-Daniela 

Măcinic şi Sergiu Moroianu, de la Institutul de 
Matematică „Simion Stoilow”.  „Este al şaselea an 
consecutiv când colegii noştri de la Institutul 
de Matematică al Academiei, Universitatea 
Bucureşti, Universitatea Polotehnică Bucureşti, 
Universitatea de Vest Timişoara şi Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi acceptă invitaţia noastră 
de a veni la Universitatea «Ovidius» din Constanţa 
şi de a participa la workshop-ul organizat de noi. 
Anul acesta dedicăm una dintre zilele conferinţei 
pentru a aniversa 150 de ani de la înfiinţarea 
Academiei Române”, a declarat Denis Ibadula. 
Totodată, Ibadula a ţinut să precizeze că la 
worshop-ul găzduit de Facultatea de Matematică 
a Universităţii „Ovdius” „participă elita 
matematicii româneşti, matematicieni care au 
fost de-a lungul timpului beneficiarii unor burse 
doctorale sau post-doctorale la prestigioase 
universităţi din ţară şi străinătate”. „Vin la 
Universitatea „Ovidius” foşti olimpici naţionali şi 
internaţionali la matematică ai României, care 
au accesat fonduri guvernamentale şi europene 
destinate cercetării în domeniul matematicii. Ne 
bucurăm că acest workshop a devenit o tradiţie. 
Întâlnirea cu colegii noştri din ţară şi de peste 
hotare s-a dovedit a fi un real succes, fapt care 
ne-a încurajat şi, astfel, am ajuns la cea de-a şasea 
ediţie a workshop-ului”, a declarat lect. univ. dr. 
Denis Ibadula.

Lavinia TOADER
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Şeicul Abdullah Bin Abdulmohsen Al-Turki a 
conferenţiat despre „Omul în concepţia religiei 

musulmane”

Prof. univ. dr. şeic Abdullah Bin Abdulmohsen 
Al-Turki, Secretar General al Ligii Musulmane 
Mondiale, a participat, la jumătatea lunii 
mai, la conferinţa „Omul în concepţia religiei 
musulmane”, organizată de Facultatea de 
Teologie din cadrul Universității „Ovidius” din 
Constanţa. Alături de o delegaţie din Arabia 
Saudită, la conferinţă au participat ambasadori 
ai Quatarului, Irakului, Iordaniei şi Palestinei, 
responsabili ai Corpului Diplomatic acreditaţi 
la Constanţa, reprezentanţi ai autorităţilor de 
stat şi locale, precum şi rectorii universităţilor 
din Constanţa, cadre didactice şi numeroşi 
studenţi. Cei prezenţi au putut să intre în dialog 
cu o personalitate a lumii islamice mondiale, 
şeicul  Abdullah Bin Abdulmohsen Al-Turki, 
care s-a remarcat prin activitatea sa didactică 
şi de cercetare în domeniile Teologie islamică, 
Filosofie şi Drept islamic şi internaţional, dar şi 
prin poziţia de lider al lumii islamice mondiale. 

În contextul conferinţei, şeicul a vorbit despre 
punctele comune dintre religiile islamică şi 

creştină, precizând că divergenţele pleacă de la 
necunoaştere şi de la ceea ce el consideră ca fiind 
o lipsă de comunicare între cele două confesiuni. 
Invitatul a explicat, de asemenea, că actele 
teroriste nu au nicio legătură cu Islamul şi că „în 
Coran se pecizează că cine omoară un suflet este 
ca şi cum ar fi omorât întreaga omenire”.

Nu mai puţin important, şeicul Abdullah Bin 
Abdulmohsen Al-Turki şi rectorul Universităţii 
„Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină au semnat 
un protocol de promovare a colaborării între Liga 
Musulmană Mondială şi instituţia de învăţământ 
superior constănţeană. Potrivit rectorului, 
colaborarea va fi aplicată în diverse domenii, 
inclusiv în cel al cercetării ştiinţifice. „Ne dorim ca 
această colaborare să fie cât mai de lungă durată, 
să ne concentrăm ca acest dialog să continue”, a 
declarat liderul Ligii Musulmane Mondiale.

Lucia ROZNOV
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Facultatea de Istorie a deschis seria întâlnirilor între 
studenţi şi diplomaţi de carieră

La începutul lunii mai, Facultatea de Istorie 
și Științe Politice a Universității „Ovidius” din 
Constanța a organizat o întâlnire între studenţi 
şi Ali Bozçalișkan, consulul general al Republicii 
Turcia la Constanţa. Acesta din urmă a susţinut 
prelegerea „A fi diplomat”, context în care 
studenții Facultății de Istorie au aflat ce înseamnă 
cariera de diplomat, care sunt constrângerile şi 
beneficiile sale, dar şi care sunt relațiile bilaterale 
româno-turce. 

Prelegerea susţinută de consulul general al 
Republicii Turcia la Constanţa a inaugurat un 
proiect care îşi propune să faciliteze întâlniri 
între studenți şi reprezentanți ai misiunilor 
diplomatice acreditate din Constanța, cu scopul 
de a optimiza activităţile practice şi deprinderile 
specifice studenţilor de la specializările Relații 
internaționale și studii europene, Istorie și Științe 
Politice. În cadrul acestui proiect vor fi organizate 
întâlniri, într-un cadru profesionist de dialog, cu 
specialiști ai mediilor de interes, punându-se 

accent deosebit pe cele diplomatice și de politică 
externă. 

Graţie eforturilor sale susţinute de promovare 
și dezvoltare a parteneriatului strategic dintre 
România și Turcia şi a consolidării relaţiilor 
academice şi culturale româno-turce, Ali 
Bozçalișkan s-a remarcat printr-o activitate 
diplomatică deosebită.

Datorită parteneriatului încheiat între 
Facultatea de Istorie și Științe Politice și Consulatul 

General al Republicii Turcia la Constanța, „Ziua 
Porților Deschise” la misiunea diplomatică turcă 
pentru studenții facultății va deveni o tradiţie. 
Totodată, Consulatul General al Republicii Turcia 
va organiza periodic întâlniri în cadrul cărora 
studenții vor avea acces la informații de ordin 
general privind relațiile dintre România și Turcia 
și la lucrări pe domenii de interes specific: istorie, 
istoria relațiilor internaționale, politologie și 
analize de politică externă. 

Irina VEREŞ
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Încă un pas spre internaționalizarea învățământului 
superior de la Marea Neagră

Parafarea protocolului de colaborare cu Universitatea Națională Maritimă din Odessa

La jumătatea lunii mai, Universitatea „Ovidius” 
din Constanța (UOC) a fost gazda unei delegații 
ucrainene a Universității Naționale Maritime 
din Odessa (UNMO), reprezentată de rectorul 
instituției, prof. univ. dr. Sergei Rudenko, prim-
prorectorul UNMO, conf. univ. dr. Markov Valerii, 
și de șeful Departamentului Afaceri Externe, 
conf. univ. dr. Doykov Dmytro. Scopul vizitei 
a fost semnarea unui protocol de colaborare 
cu UOC. Conducerea Universității „Ovidius”, 
compusă din prof. univ. dr. Sorin Rugină, 
rectorul universității, şi din prof. univ. dr. Mihai 
Gîrțu, prorectorul responsabil de probleme 
de dezvoltare și implementare a strategiei de 
cercetare, dezvoltare și inovare, a parafat un 
acord bilateral cu reprezentanții ucraineni.

Semnarea acestui protocol este un indice al 
dezvoltării universității pe calea internaționalizării 
și constituie un pas important în consolidarea 
relațiilor de colaborare cu instituțiile din mediul 
academic și organismele profesionale, atât din 
țară, cât și din străinătate. Prin încheierea acestui 
acord, UOC urmărește să îmbunătățească 
calitatea procesului de învățământ și cercetare. 
În acest sens,  ambele universități își propun să 
dezvolte raporturile de colaborare în domeniul 
cercetării științifice, prin sporirea numărului 
de schimburi academice și mobilități pentru 
profesori și studenți. 

Universitatea Națională Maritimă din Odessa 
este o instituție de învățământ superior de 
renume în Ucraina, care pregătește specialiști 
în domeniul transportului maritim, inclusiv în 

organizarea şi managementul companiilor de 
transport şi logistică.

Având în vedere faptul că UNMO își 
asumă un rol activ, prin viitoarele interacțiuni 
dintre transportul ucrainean și cel al țărilor 
Uniunii Europene, în comunitatea maritimă 
internațională, aceasta are nevoie de personal 
specializat în realizarea operațiunilor de transport 
multimodal, pentru a răspunde cerințelor impuse 
de comunitatea europeană. De aceea, instituția 
a trecut pe lista sa de obiective exinderea rețelei 
de universități partenere din străinătate, întrucât 
existența acesteia înlesnește și stimulează 
fundamentarea unor programe comune de 
dezvoltare, menite să asigure formarea cadrelor 
specilizate în domeniul maritim.

Totodată, cu acest prilej, 
au fost reînnoite alte două 
protocoale de colaborare, 
încheiate în urmă cu cinci 
ani, între Facultatea de Drept 
și Științe Administrative 
și Facultatea de Științe 
Economice din cadrul 
Universității „Ovidius” din 
Constanța și Facultatea 
de Drept și Facultatea de 
Economie și Afaceri din 
cadrul Universității Naționale 
Maritime Odessa.

„Prin reînnoirea acestui 
acord de colaborare cu cea mai importantă 
universitate din Ucraina facem pași considerabili 
pentru formarea unor specialiști cu o bună 
pregătire teoretică şi practică, și, totodată, 
pentru creșterea vizibilității universității noastre, 
dar și pentru aplicarea prevederilor «Tratatului cu 
privire la relațiile de bună vecinătate şi cooperare 
între România, Republica Moldova şi Ucraina», 
ale «Protocolului de colaborare trilaterală între 
Guvernele României, Republicii Moldova şi 
Ucrainei, semnat la Izmail la 4 iulie 1997», şi 
ale «Convenţiei-cadru europene referitoare la 
cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau 
autorităților teritoriale, semnată la Madrid la 21 
mai 1980»”, a declarat prof. univ. dr. Sorin Rugină, 
rectorul Universității „Ovidius” din Constanța.

Stela MAZURU
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Facultatea de Arte din 
cadrul Universităţii „Ovidius” 
a organizat, în perioada 13-
20 mai, un Master Class de 
artă vocală condus de tenorul 
Vasile Moldoveanu, nume cu 
rezonanţă mondială în lumea 
muzicii contemporane. La acest 
curs au participat atât studenţi 
ai facultăţii, cât şi absolvenţi, în 
prezent artişti lirici ai Teatrului 
Naţional de Operă şi Balet „Oleg 
Danovski”. 

Celebrul tenor, Doctor 
Honoris Causa al Universităţii 
„Ovidius” şi cetăţean de onoare 
al municipiului Constanţa, a 
revenit în oraşul natal după 60 
de ani de activitate muzicală 
pe marile scene ale lumii. În 
cele câteva zile petrecute la 
„Ovidius”, maestrul Vasile 
Moldoveanu a demonstrat că 
este şi un bun pedagog, nu 
doar un bun interpret, spiritul 
jovial al artistului şi înalta ţinută 
a cursurilor sale fiind deosebit 
de apreciate în sala de canto 
a Facultăţii de Arte. La curs au 
participat, de asemenea, şi 
câţiva artişti din alte oraşe ale 
ţării, cu care maestrul lucrează 
de mai mulţi ani.  

„În primă instanţă am venit la 

Constanţa la invitaţia distinsei 
doamne Aurelia Lăpuşan, 
apoi, Facultatea de Arte m-a 
invitat să conduc acest Master 
Class şi, spre surpriza mea, am 
descoperit un potenţial artistic, 
un potenţial vocal demn de a fi 
altfel evaluat. Sunt aici câteva 
voci care merită să fie lucrate, 
promovate. Probabil vom avea 
posibilitatea să mai lucrăm 
împreună, timpul programat 
pentru acest curs fiind mult prea 
scurt. Cu o voce nu poţi lucra 
doar zece minute, cât timp îşi 
cântă aria şi apoi lasă loc alteia. 
Am lucrat cu până la 18-20 de 
persoane pe zi, ceea ce scade 
cu mult timpul şi atenţia pe care 
ar trebui să le acord fiecaruia în 
parte. Probabil că voi reveni în 
octombrie”, a declarat tenorul 
Vasile Moldoveanu, pentru 
revista „Ovidianum”.  

Concertul din seara de 20 
mai, care a marcat încheierea 
Master Class-ului, a fost 
organizat de către profesori ai 
Facultăţii de Arte - prof. univ. 
dr. Ioan Ardelean, lect. univ. 
dr. Andrea Bratu, de către 
soprana Nicoleta Ardelean, şi 
a fost susţinut, cu emoţie, de 
către cursanţi, în faţa maestrului 

Vasile Moldoveanu,  
în Aula Magna a 
Universităţii „Ovidius”. 
„Este o bucurie pentru 
noi faptul că maestrul 
Vasile Moldoveanu 
şi-a făcut timp să 
vină la Facultatea de 
Arte şi să conducă 
acest Master Class. 
Este pentru prima 
dată când facultatea 
organizează un 
curs şi pentru foştii 

studenţi, astăzi profesori ai 
Colegiului Naţional «Regina 
Maria» sau artişti de marcă ai 
Teatrului Naţional de Operă 
şi Balet «Oleg Danovski», care 
nu trebuie să uite de unde au 
pornit”, a declarat prof. univ. dr. 
Ioan Ardelean, în deschiderea 
concertului. 

Studenta Alina Lungu 
a fost cea care a deschis 
concertul cu aria Zerlinei, 
„Batti, batti mio masetto” din 
opera „Don Giovanni” compusă 
de Mozart. Pe scenă au mai 
urcat: Lăcrămioara Crihană, 
Alexandru Băldău, Georgiana 
Costea, Lucia Mihalache, 
Marius Eftimie, Silvia 
Simionescu, Tudor Socolan, 
Valentin Vasopol şi Laura 
Eftimie, care au interpretat 
arii din opere celebre semnate 
de Pietro Mascagni, Gaetano 
Donizetti, Giacomo Pucini, 
Georges Bizet, Gioacchino 
Rossinni, Antonin Dvorak 
şi Francesco Cilea. 
Acompaniamentul concertului 
a fost asigurat de către tânăra 
pianistă Andrada Ştefan. 

Prezent în sală, maestrul a 
urmărit cu entuziasm prestaţia 
artiştilor de pe scenă, dând 
îndrumări discrete şi încurajând 
performanţa interpreţilor. 
La finalul concertului, 
participanţiilor le-au fost 
înmânate diplome din partea 
Facultăţii de Arte, semnate de 
tenorul Vasile Moldoveanu şi de 
prof. univ. dr. Daniela Hanţiu, 
decan al facultăţii, diplome care 
atestă faptul că au studiat cu 
cel mai cunoscut tenor român 
al tuturor timpurilor. 

Monica DIACONU

Master Class de artă vocală cu tenorul Vasile 
Moldoveanu, la Universitatea „Ovidius”
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Oportunitate de studiu şi voluntariat: şcoală de vară 
în Statele Unite ale Americii

Comisia româno-americană 
„Fulbright”, organizaţie non-
profit care administrează şi 
coordonează  programe de 
schimburi academice între 
universităţi, oferă studenţilor  
români din anii I şi II şansa de 
a candida pentru o bursă în 
Statele Unite ale Americii. 

Programul de vară intitulat 
„Study of the U.S. Institutute 
for European Student Leaders 
on Social Entrepreneurship” 
reprezintă, pentru studenţi, 
oportunitatea de a vizita o 
universitate americană, de 
a colabora şi relaţiona cu 
studenţi din alte ţări şi de a 
descoperi anteprenoriatul şi 
implicarea civică. Pe parcursul 
celor cinci săptămâni în care 
acest program se desfăşoară, 
participanţii vor îmbina studiul 
experimental cu voluntariatul 
şi vizitele de afaceri în 
întreprinderi sociale din SUA. 

Oferta de studii cuprinde 
domenii precum: etica în 

afaceri, pieţe de analiză a 
riscurilor, micro-finanţare, 
planificare strategică şi inovare, 
dar şi modalităţi de implicare 
a femeilor şi a minorităţilor în 
mediul anteprenorial. Un tur 
de forţă într-o zonă de afaceri 
a Statelor  Unite ale Americii 
completează programul edu-

caţional, iar stagiul se  încheie 
cu vizita în statul Washington, 
D.C

EVALUAREA 
CANDIDAŢILOR ŞI 

CRITERIILE DE SELECŢIE

Cunoaşterea avansată a 
limbii engleze, rezultatele 
foarte bune la examene şi 
demonstrarea calităţii de lider 
sunt criteriile care stau la baza 
selecţionării bursierilor. 

Studenţii care sunt 
interesaţi să participe la acest 
program trebuie să aibă vârsta 
cuprinsă între 18 şi 25 de ani, 
să deţină cetăţenie română 

şi să fie studenţi de cel puţin 
un semestru, acest lucru 
constituind o garanţie că se 
vor întoarce în universităţile 
de origine după terminarea 
programului. De asemenea,  
maturitatea, responsabilitatea, 
toleranţa, acomodarea 
uşoară cu viaţa de campus, 
capacitatea de a interfera cu 
practicile culturale ale celorlaţi 
participanţi, precum şi interesul 
pentru istoria şi cultura Statelor 
Unite ale Americii vor constitui 
criterii de selecţie. 

STUDENŢI OVIDIENI 
CÂŞTIGĂTORI

Specializarea Studii 
Americane din cadrul Facultăţii 
de Litere a Universităţii „Ovidius” 
se poate mândri cu faptul că 
studenta Andreea Cosma a 
câştigat o astfel de competiţie 
şi a participat în cadrul  ediţiei 
din 2015 a programului găzduit 
de către Universitatea Indiana 
din Bloomington. Câştigătorii 
au avut ocazia să viziteze şi 
oraşul New Orleans, pe lângă 
vizita în statul Washington D.C., 
inclusă în circuitul specificat în 
program. 

În vederea înscrierii în 
competiţie pentru ediţia 
următoare, studenţii  interesaţi 
vor prezenta un dosar care va 
trebui să conţină  o scrisoare de 
intenţie, două recomandări din 
partea universităţii în cadrul 
căreia studiază şi o copie a foii 
matricole. Pentru mai multe 
informaţii despre program 
puteţi accesa pagina web a 
organizaţiei: www.fulbright.ro

Monica DIACONU
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Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, în dialog 
cu studenţii Universităţii „Ovidius”

Ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București, Hans 
Klemm, s-a aflat, la finalul 
lunii mai, la Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa, unde 
a participat la o întâlnire cu 
profesorii și studenţii instituţiei 
de învăţământ, context în care 
oficialul american a vorbit 
despre relaţiile SUA-România, 
precum și despre priorităţile 
mandatului său. Evenimentul 

s-a desfășurat în Aula Magna 
a Universităţii „Ovidius” unde, 
timp de două ore, Klemm a avut 
un dialog deschis cu studenţii 
și profesorii, subliniind că 
își dorește o îmbunătăţire a 
schimburilor academice între 
universităţile americane și cele 
românești.

În ceea ce privește 
priorităţile mandatului său, 
ambasadorul SUA la București a 

declarat că acestea sunt legate 
de promovarea securităţii 
României și a Statelor Unite, fie 
că este vorba despre cooperare 
militară, securitate cibernetică 
sau securitate energetică. În 
această ordine de idei, Hans 
Klemm a menţionat că ar fi 
ideal ca dependenţa energetică 
a României faţă de Rusia să 
scadă cât mai mult posibil. O 
altă prioritate a mandatului 
său este, conform afirmaţiilor 
oficialului, promovarea demo-
craţiei, deziderat realizabil 
prin întărirea instituţiilor 
democratice ale României 
și continuarea luptei anti-
corupţie. Klemm nu a uitat 
însă să amintească importanţa 
libertăţii de exprimare a presei 
și a libertăţii religioase. Nu în 
ultimul rând, ambasadorul 
SUA la București a afirmat că 
cea de-a treia prioritate este 
promovarea prosperităţii 
României. Din acest punct de 
vedere, Hans Klemm a declarat 
că încurajează companiile 
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americane să investească 
în România, dar și pe cele 
românești să facă același lucru 
în Statele Unite.

Rezumând, discursul lui 
Klemm a fost construit în jurul 
ideii de „Românie puternică, 
democratică și prosperă”, o 
Românie lipsită de corupţie în 
administraţia publică locală.

Studenţii Universităţii 
„Ovidius” au fost deosebit de 
activi în cadrul întâlnirii cu 

oficialul american, căruia i-au 
adresat o serie de întrebări 
din domenii care au variat de 
la politică externă la cercetare 
academică și gastronomie. 
Răspunzând unei întrebări 
venite din partea unei 
studente, ambasadorul SUA a 
declarat că Rusia nu a devenit 
o ameninţare pentru România 
după inaugurarea scutului 
american antirachetă de la 
Deveselu, pentru că rușii știu 

că acest scut nu reprezintă o 
ameninţare pentru ei.

Evenimentul găzduit 
de Universitatea „Ovidius” 
a fost unul memorabil. 
Desfășurată într-o atmosferă 
destinsă, întâlnirea dintre 
oficialul american și studenţii 
constănţeni a demonstrat 
interesul major al acestora din 
urmă faţă de ceea ce înseamnă 
cultura și politica americană.
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Universitatea „Ovidius” din Constanţa – evoluție, 
excelență şi multiculturalitate

Toate programele de studii pe care ţi le doreşti, le găseşti la UOC

UOC este o universitate pluridisciplinară, 
situată în regiunea de Sud-Est a României, în 
cel mai vechi oraş, Constanţa. Universitatea are 
ca misiune principală învăţământul de calitate 
centrat pe student, iar cercetarea ştiinţifică de 
excelenţă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, 
ca misiune secundară. Cei 650 de profesori şi 
de cercetători asigură pregătirea a peste 15.000 
de studenţi prin programe educaţionale care 
vizează toate ciclurile de studii - licenţă, masterat 
şi doctorat. Domeniile acoperă o paletă foarte 
largă, de la științe medicale la inginerie, de la 
științe umaniste la științe exacte, de la științe ale 
naturii la științe economice și juridice, de la arte 
la teologie, de la sport la psihologie.

„Universitatea «Ovidius« din Constanţa  a 
devenit de-a lungul timpului cea mai importantă 
comunitate academică de la ţărmurile Mării 
Neagre. Studenţii ne sunt parteneri şi ne dezvoltăm 
împreună prin dialogul deschis în permanenţă. 
Astfel, am creat la Constanţa un pol de excelenţă şi 
de profesionalism, un spaţiu educaţional dinamic 
şi multicultural, axat pe  dezvoltarea sustenabilă 
şi pe răspunsul imediat la provocările şi nevoile 
societăţii – absolvenţi capabili să se integreze  

într-o piaţă a muncii europeană şi internaţională.”  
a declarat prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.  

10 MOTIVE SĂ ALEGI UOC

1. Intri în cea mai mare comunitate academică 
de la malul Mării Negre. 

2. UOC este acreditată național și internațional. 
Diploma pe care o vei obţine este  recunoscută 
în întreaga Uniune Europeană și dincolo de 
aceasta. 

3. Intri în contact cu peste 1.000 de studenţi 
străini şi cu cinci culturi unite în diversitate. 

4. Ai profesori buni şi dedicaţi,  amfiteatre şi 
laboratoare moderne şi o bază sportivă la malul 
lacului Siutghiol. 

5. Poți să obții burse în țară și în străinătate, 
să accesezi granturi, programe și mobilități 
europene. 

6. Ai acces la Biblioteca Centrală și virtuală, 
săli de lectură și spații de socializare.  

7. Dispui de servicii de consiliere în carieră 
și eşti angrenat într-un dialog constant cu 
angajatorii. 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) este cea mai mare universitate la ţărmurile  Mării 
Negre. Cu cele 16 facultăţi, peste 80 de specializări,  650 de profesori şi de cercetători şi 15.000 de 
studenţi, dintre care peste 1.000 străini, a devenit un pol academic al evoluției, al excelenţei și  al 
multiculturalităţii, un răspuns la nevoile societăţii şi ale viitorului care este deja aici. 
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8. Te poţi caza pe perioada studiilor şi a 
vacanţei în căminele de la malul mării. 

9. Vei sta în Constanţa, oraşul studenţesc de 
la mare, un mediu cultural şi economic dinamic, 

plin de interferenţe interculturale. 
10. Taxele pe care le vei plăti sunt accesibile.    

UOC continuă demersul său de simplificare a procesului de înscriere a candidaţilor. La cinci 
facultăţi – Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Istorie și Științe 
Politice, Facultatea de Arte şi Facultatea de Construcții – înscrierea la admitere se face exclusiv 
online. Platforma de înscriere online va fi disponibilă odată cu deschiderea sesiunii de admitere, 
12 iulie. Toate informaţiile legate de admiterea 2016, sesiunile iulie şi septembrie, pot fi 
accesate pe admitere.univ-ovidius.ro.

CALENDARUL GENERAL AL ADMITERII: 

Studii universitare de licență
12 - 27 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în 
funcție de calendarul fiecărei facultăți);
5 august: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie.
5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de con-
curs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți*);
26 septembrie: data limită de finalizare a înmatricularilor pentru sesiunea septembrie

*Calendar Admitere Facultatea de Arte:
14 – 20 septembrie: perioadă de înscrieri;
21 – 23 septembrie: perioadă probe;
26 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Studii universitare de masterat
18 – 27 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de con-
curs de dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după 
a doua sesiune de înscrieri.
5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii şi susținerea probelor de con-
curs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți);
5 - 25 septembrie: înscrieri la studii universitare de masterat pentru facultățile care au prima 
sesiune de susținere a examenului de licență în toamnă
26 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie.

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS -  PROGRAME LICENȚĂ:

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ: 25 iulie – probă de concurs pentru programul de studii  
Tehnică Dentară, ora 9:00; 27 iulie – probă de concurs pentru programul de studii  Medicină Den-
tară, ora 9:00.
FACULTATEA DE FARMACIE:  26 iulie  – probă de concurs pentru programul de studii Farmacie. 
FACULTATEA DE MEDICINĂ: 25 iulie - probă de concurs pentru programele de studii Medicină și 
Asistență medicină generală. 
FACULTATEA DE LITERE:  26 iulie.
FACULTATEA DE TEOLOGIE: 27 iulie.
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI: 25-26 iulie - probă de concurs pentru pro-
gramul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar.
FACULTATEA DE ARTE: 28-31 iulie.
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT: 25 - 27 iulie.
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Facultatea de Medicină, mozaicul interetnic al 
Universității „Ovidius”

Facultatea de Medicină din 
cadrul Universității „Ovidius” 
din Constanța este locul în care 
se pregătesc viitorii doctori, 
în conformitate cu viziunea 
modernă și imperativele 
timpului. Înființată în 1990, 
Facultatea de Medicină se 
numără printre facultățile cu 
tradiție la Constanţa, scopul 
său fiind acela de a oferi 
absolvenţilor de liceu șansa de 
a deveni specialiști în medicină, 
fără a pleca însă departe de casă, 
spre alte centre universitare.

De peste două decenii, 
Universitatea „Ovidius” este un 
centru universitar de valoare, 
dar a devenit, pe parcurs, și 
un adevărat mozaic interetnic, 
reprezentat  de studenți 
francezi, turci, greci, arabi, 
angolezi, israelieni, albanezi, 
tunisieni etc. Acest mozaic 
intercultural este, în mare 
parte, alcătuit de studenții 
de la Medicină, întrucât 
cel mai căutat program de 
studiu pe care străinii au ales 
să-l urmeze la Universitatea 
„Ovidius” este cel al Facultății 
de Medicină. Ei reprezintă circa 
80% din numărul studenților 
internaționali. 

Procentul confirmă faptul 
că universitatea constănţeană 
are o ofertă educațională foarte 
bună, a cărei atractivitate 
constă, în special, potrivit 
studenților stăini, în taxa de 
școlarizare mică, în calitatea 
actului de învăţământ și 
în diploma recunoscută în 
Uniunea Europeană. În plus, 
susțin ei, procedura de admitere 
aplicată de UOC este simplă. 
Astfel, acest sistem accesibil 
îi încurajează pe mulți tineri 

să-și părăsească țara natală în 
favoarea României. Ei văd în 
universitatea de la malul Mării 
Negre o poartă către spațiul 
european. Diploma obținută la 
UOC, ce presupune șase ani de 
studiu în care se acumulează 
un bagaj variat de cunoștințe, 
abilități și competențe bine 
fundamentate, le facilitează 
accesul pe piața muncii în 
multe țări. Astfel, universitatea 
formează specialiști nu doar 
pentru statul român, ci pentru 
o lume întreagă, întrucât 
absolvenții Facultății de 
Medicină ajung să profeseze în 
toate colțurile lumii.

Rubem André Jorge, 
student angolez în anul I la 
Facultatea de Medicină, a măr-
turisit: „România a fost o alegere 
bună pe care a făcut-o țara mea 
pentru mine, Constanța a fost o 
alegere și mai bună pe care am 
făcut-o eu. După anul pregătitor, 
în care am învățat limba 
română, am avut de ales între 
Cluj, București și Constanța. Am 
hotărât să vin la Universitatea 
«Ovidius», fiindcă e la malul 
Mării Negre, iar eu nu pot trăi fără 
mare. De asemenea, Constanța 
e un oraș liniștit, frumos și nu e 
extrem de aglomerat, e un loc 
perfect pentru a studia. Chiar se 
face carte aici. Avem și materiale 
multe, laboratoare dotate și, 
bineînțeles, profesori exigenți. 
Nu regret că am venit. Am avut 
încredere de la început în UOC 
și voi continua să am. Sunt sigur 
că voi fi  un bun specialist în 
medicină, la fel cum a ajuns și 
un alt concetățean de al meu, 
André Manila,  care lucrează 
deja pediatru la Clinica Endiama 
Sagrada Esperanca din Luanda, 

Angola”, a declarat André Jorge.

MODULE ÎN LIMBA 
ENGLEZĂ

Facultatea de Medicină 
este valoroasă şi prin faptul că 
oferă posibilitatea urmării, de 
către studenţi, a modulelor de 
învăţamânt în limba engleză. 
În prezent, la această facultate 
sunt înscriși 683 de studenți 
străini care învață în limba 
engleză. Anual, universitatea 
pune la dispoziție în jur de 
125 de locuri pentru studiul în 
limba engleză. 

Saber Reaty, arab, student 
în anul V, enumeră motivele 
care au condiționat venirea lui 
aici și posibilitatea de a studia 
în limba engleză  : „Am decis 
să vin în România fiindcă se 
poate studia în limba engleză și 
e foarte ieftin. Sunt student pe 
cont propriu, plătesc 4.000 euro, 
e o taxă de școlarizare mică în 
comparaţie cu cele din alte țări. 
În plus, în Israel, țara de unde 
vin, procedura de admitere e 
complicată, există o mulțime de 
reguli, iar numărul de locuri este 
limitat. M-am înscris la studii la 
UOC deoarece știam că medicii 
formați la această universitate 
sunt bine pregătiți, iar diplomele 
lor sunt foarte bine văzute. O 
asemenea diplomă, pentru mine, 
ar veni la pachet cu o ofertă de 
lucru bună”.

Pe lângă beneficiile ma-
teriale, studenții internaționali 
apreciază contactul direct cu 
pacienții din spitale. Ei afirmă 
că practicilie dobândite în 
acest mod sunt un atu pentru 
orice absolvent al Facultății de 
Medicină. 
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Tomislav Milunovici, 
student în anul VI, susţine că 
„e imposibil să devii specialist 
în medicină fără a trece prin 
provocări și forme interactive, 
cazuri clinice, studiu și 
nenumărate șanse de a aplica 
teoria nemijlocit la patul 
pacientului. Mă bucur că am 
făcut multă practică. Tot ce am 
învățat la Spitalul Județean 
din Constanța îmi va fi de mare 
folos”.

Un avantaj considerabil 
amintit de ei, care își lasă 
amprenta asupra pregătirii lor 
profesionale, este anturajul 
și corpul didactic cu o vastă 
experienţă profesională. 
Potrivit lor,  profesorii investesc 
în discipoli întreg arsenalul de 
calități, cunoștințe și valori. 
Paim Ary, angolez, student 
în anul I, afirmă, în acest 
sens:  „Sunt foarte mulțumit de 
sistemul educațional de aici. Se 
învață mult. Nu cunosc foarte 
bine limba română, de aceea 
îmi este mai greu să studiez, 
dar mă descurc. Îmi place la 
«Ovidius», pentru că studenții 
străini beneficiază de susținerea 

celor din jur pentru a se adapta. 
Profesorii sunt receptivi și ne 
ajută, de aceea le suntem 
recunoscători.  Chiar au multă 
răbdare cu noi”.

PESTE O MIE DE    
STUDENŢI STRĂINI

Calitatea procesului de 
învățământ, ca punct forte 
al facultății, nu este atestată 
doar în acte, ci demonstrată 
prin gradul de satisfacție al 
celor peste 1.100 de studenți 
internaționali. Din perspectiva 
unui student macedonean  
în an terminal, Tomislav 
Milunovici, programul de 
învățământ ce primează prin 
excelență în educația medicală, 
profesorii cu o bogată 
experiență, simbioza dintre 
teorie și practică sunt cele trei 
componente care reprezintă 
imaginea actuală a facultății. 
Din acest considerent, el este 
mândru că a studiat medicină 
la UOC. În fond, imaginea 
universității va fi transpusă pe 
diploma obținută de el. „Am 
venit în România, deoarece la 

mine în țară, în Macedonia, la 
universități erau puține locuri 
la medicină și, din acest motiv,  
se intra foarte greu, chiar și la 
studii cu taxă.  Statul român îmi 
oferă ceea ce nu-mi dă statul 
macedonean: bursă de studiu 
și, cel mai important, diplomă 
acreditată internațional, pe 
care o aștept cu nerăbdare. 
Fiind în anul terminal, pot spune 
cu sinceritate că a meritat să 
depun efort pentru a învăța 
limba română. Sunt satisfăcut 
de pragramul de studiu pe care 
l-am urmat la UOC. Am avut 
parte de o pregătire la cel mai 
înalt nivel. Practicile de predare 
sunt bune, am făcut atât teorie, 
cât și practică de calitate.  Am 
fost îndrumați de profesori bine 
pregătiți. După ce termin licența, 
aș vrea să plec în altă țară, dar 
nu exclud și posibilitatea de a 
rămâne în România. În privința 
rezidențiatului, iau în calcul și 
această variantă, însă, în ceea ce 
privește viitorul loc de muncă aș 
vrea să fie în străinătate, pentru 
că sunt mai bine plătite”.            

                              Stela MAZURU
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Să recunoaştem: cine nu stă cu zeci de cursuri 
în faţă, ca să înveţe pentru examene, dar îşi face 
deja planuri pentru vacanţa de vară? Ştiam eu! E 
în regulă, secretul tău este în siguranţă. Suntem 
oricum mai mulţi.

Dacă odată ce ultimul examen a fost susţinut, 
unii studenţi îşi fac bagajele pentru a se întoarce 
acasă, în sânul familiei, alţii împachetează două 
tricouri şi o chitară şi iau drumul mării, spre Vama 
Veche, sau, din contră, aleg muntele. Cei mai 
norocoşi au, poate, şansa să citeasă o carte stând 
la soare, ascultând marea la Riviera Franceză sau 
fac drumeţii în inima munţilor din Austria.

Unii studenţi se înscriu la cursuri de specializare, 
fie că este vorba despre cursuri de machiaj, fie de 
fotografie, barman sau chelner. E ideal să profite 
de timpul liber pentru a se perfecţiona în diferite 
domenii în care îşi pot găsi, mai târziu, un loc de 
muncă provizoriu.

Şi pentru că am menţionat munca, nu este 
deloc ieşit din comun ca studenţii să îşi caute un 
job de vară. Lucrează pe toată perioada vacanţei 
pentru a îşi permite concerte şi excursii în timpul 
anului, poate un telefon nou sau chiar pentru a 
îşi plăti taxa de şcolarizare aferentă următorului 
an de facultate.

Însă nu întotdeauna job-urile aduc doar 
satisfacţii. Şansele să fii umilit şi muncit până 
la  epuizare pe un salariu mizer sunt destul de 
mari pentru tine, ca student. Ca să nu mai vorbim 
despre orele pe care le petreci peste program şi 
care, evident, nu sunt plătite. Considerându-i 
doar nişte „copilaşi” fără experienţă, imaturi, 
angajatorii încearcă să profite din plin de 
studenţi şi, fără remuşcări, să le ofere salarii mult 
mai mici decât cele promise. Cumva, această 
nouă perspectivă te poate face să te gândeşti de 
două ori la faptul că un tânăr ospătar care tocmai 
te-a servit poate chiar merită un mic bacşiş. E 
student, e foarte probabil să îşi facă treaba foarte 
bine şi să-i lipsească banii pe care îi merită.

Revenind la vacanţa de vară, cei înscrişi în 
programul „Work and Travel” abia aşteaptă 
să plece în străinătate. Destinaţia preferată a 
acestora este America, aşa numita ţară a tuturor 
posibilităţilor. Timp de trei luni, ei au ocazia 
să descopere o cultură nouă, un stil de viaţă 
diferit de al nostru şi au posibilitatea de a-şi 

lărgi cercul de prieteni. Dacă în cazul job-ului 
ales studenţii se simt că au fost nedreptăţiţi de 
către angajatori, aceştia au posibilitatea de a 
comunica cu agenţia pentru a îşi găsi un nou loc 
de muncă. Nu trebuie ca acest impediment să 
le strice această experienţă. Programul îmbină 
utilul cu plăcutul: un job plătit pe timp de vară şi 
ocazia de a călători. 

Alţii se pregătesc însă pentru concertele pe 
care le-au aşteptat tot anul cu sufletul la gură 
şi pentru care au pus bani la puşculiţă. Îşi iau 
prietenii, bagajele şi urcă în trenul spre locul 
unde muzica e mai tare, băuturile sunt mai reci, 
iar atmosfera, mai energizantă.

Dar vacanţa de vară nu înseamnă doar relaxare 
pentru studenţi. Asta fiindcă există o perioadă 
de practică în care, timp de câteva săptămâni, 
ei pot afla cum este, de fapt, meseria în care 
visează să profeseze. În funcţie de domeniu, îi 
poţi surprinde pe învăţăcei pe holurile clinicilor 
şi spitalelor,  în redacţii sau în notariate, cabinete 
de avocatură, bănci şi firme de contabilitate.

Concluzia? Vacanţa de vară înseamnă soare, 
linişte, energie pozitivă, aer sărat, mai mult 
somn, mai multe excursii, ore de muncă pentru 
un bănuţ în plus, mai multe rânduri citite, mai 
multe ieşiri, nopţi mai lungi şi zile în care nu ştii 
dacă e luni sau sâmbătă. Indiferent în care dintre 
categoriile de mai sus te încadrezi, ştiu sigur că 
nu vrei ca vacanţa să se termine, aşa că profită 
de fiecare moment pentru că, vara, viaţa e mai 
bună.

O vacanţă minunată tuturor! 

Irina MARIN

Fiecare vacanţă de vară are povestea ei
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Deși nu suntem încă în miezul sezonului 
estival, joburile de vacanță sunt deja la mare 
căutare în rândurile studenților. Tinerii își doresc 
o vacanță în timpul căreia să aibă ocazia să își 
câștige și gestioneze singuri bugetul personal. 
Luând în considerare acest aspect, conducerea 
Universității „Ovidius” din Constanța va oferi 
studenților, şi în acest an, posibilitatea de a 
rămâne cazați în căminele universității, la tarifele 
aplicate în timpul anului universitar. 

La malul Mării Negre, oferta de muncă este 
generoasă, iar combinația între distracție și 
job este un lucru ușor realizabil. Tot mai mulți 
studenți își manifestă interesul de a opta pentru 
un loc de muncă sezonier. Singurul impediment 
major pe care îl întâmpină aceștia în atingerea 
acestui scop îl constituie costurile mult prea mari 
pentru chirie. O soluție pentru această problemă 
a fost găsită însă chiar de către mediul universitar 
din care studenţii ovidieni fac parte.

Astfel, ei pot pot rămâne cazați în căminele 
universităţii şi pe timpul sezonului estival. 

Pentru a putea beneficia de acestă oportunitate, 
studenţii trebuie să depună o cerere însoţită de 
o adeverinţă de student/masterand, eliberată 
de facultate, precum și dovada angajării pe o 
perioadă nedeterminată (adeverință revisal 
sau contract de muncă înregistrat la ITM), la 
administraţia căminului în care sunt cazaţi: 
Caminul C1, situat pe bulevardul Mamaia nr. 
124  - 216 locuri (54 camere x 4 locuri), Caminul 
C2, situat pe bulevardul Mamaia nr. 124  - 265 
locuri (64 camere x 4 locuri; 3 camere x 3 locuri); 
Caminul FN1, situat pe aleea Studenţilor nr. 1 - 
Zona Pescărie - 139 locuri (43 camere x 3 locuri; 
5 camere x 2 locuri) sau Caminul FN2, situat 
pe aleea Studentilor nr. 1 - Zona pescarie- 336 
locuri (84 camere x 4 locuri).

Perioada limită pentru aplicare este data de 
3 iunie. Toate cererile de cazare pentru vacanţa 
de vară vor fi centralizate şi analizate, iar ulterior 
listele cu cei care vor fi cazaţi vor fi afişate la 
sediile căminelor care rămân deschise. 

Silvia CHIŢU

Ușile căminelor Universității „Ovidius” rămân 
deschise pentru studenți și în vacanţa de vară
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10 metode de a face faţă examenelor
Cum ar fi viaţa de student fără sesiunea de examene? Unii ar răspunde: „mai bună!”. Dar, oricât de 

mult le-am urî, examenele reprezintă o evaluare a cunoştinţelor studenţilor, evaluare ce dovedeşte 
că facultatea nu e, totuşi, o pierdere de timp. Evident că nu e! Cu fiecare examen promovat, suntem 
cu un pas mai aproape de absolvire şi asta ne dorim cu toţii.

Fie că ai lăsat totul pe ultima sută de metri sau ai fost un student conştiincios, ce a învăţat pe tot 
parcursul semestrului, iată 10 sfaturi pentru a supravieţui sesiunii şi pentru a obţine (cel puţin) nota 
de trecere.

1. NU TE PANICA! Stresul şi anxietatea provocate de examene nu îţi aduc niciun beneficiu. Din 
contră chiar, îţi blochează memoria şi nu te ajută să reţii cu uşurinţă informaţiile. Cel mai important 
este să îţi organizezi timpul cu rigurozitate, să respecţi programul şi, nu în ultimul rând, să ai o 
atitudine pozitivă. Până la urmă, atragi ceea ce gândeşti!

2. PROFESORII - AJUTOR LA ANANGHIE. În ciuda preconcepţiilor unora, profesorii nu sunt 
nişte nemesisuri ce abia aşteaptă să îi pice pe studenţi. De fapt, ai fi surprins să afli, dacă n-ai făcut-o 
până acum, că profesorii n-au nicio intenţie de a face asta şi că, de cele mai multe ori, obiectivele lor 
sunt în concordanţă cu ale tale: promovarea examenelor. Cere-le ajutorul oricând ai nevoie înainte 
de examen şi nu vei regreta.

3. ÎNARMEAZĂ-TE CU ENERGIZANTE, CAFEA ŞI (POATE) LECITINĂ. Asta pentru cei care au 
lăsat totul până în ultima clipă şi au nevoie de un stimulent pentru memorie şi pentru a rezista toată 
noaptea de dinaintea examenului, încercând să reţină cât mai multe informaţii.

4. RECAPITULAREA E CHEIA. Planifică-ţi o parte din timp în fiecare zi pentru a recapitula ceea ce, 
teoretic, ai fi învăţat pe tot parcursul semestrului. E o strategie mult mai bună decât dacă ai înghesui 
toate notiţele de la curs pentru noaptea de dinainte de examen. În plus, te scapă de stres.

5. CONCENTREAZĂ-TE PE CEEA CE NU ŞTII. De câte ori nu ţi-ai spus în timp ce învăţai pentru 
un examen: „Eh, lasă, n-are cum să-mi pice fix subiectul ăsta!”, iar la examen ai avut ghinionul de a-ţi 
pica exact ceea ce tu nu voiai, pentru că nu te-ai pregătit îndeajuns? Cel mai bun lucru pe care poţi 
să-l faci pentru a preveni asta este să dedici mai mult timp acelor subiecte pe care nu le stăpâneşti 
foarte bine. Pare evident, dar este surprinzător de greu de făcut. De ce? Pentru că, în general, ne place 
să alegem ce e mai uşor, aşa că tendinţa noastră atunci când recapitulăm este să ne concentrăm pe 
subiectele pe care le cunoaştem deja.

6. PAUZELE LUNGI ŞI DESE, CHEIA MARILOR SUCCESE. Când îţi planifici programul de învăţare, 
nu uita să adaugi şi pauze regulate, de 20-30 de minute. Minţile noastre au nevoie de o perioadă de 
repaus ocazional pentru a rămâne productive şi pentru a sintetiza informaţia. Deci, nu fiecare minut 
în care te relaxezi este timp pierdut.

7. MÂNCARE PENTRU CREIER. Pentru a trece cu brio peste toate examenele, creierul noastru 
trebuie să beneficieze de o alimentaţie adecvată. Deşi examenele ne provoacă mai mult fluturi în 
stomac decât poftă de mâncare, o masă echilibrată este esenţială în această perioadă. Înlocuieşte 
fast-foodul cu fructe şi legume proaspete. Vei vedea pe parcurs că vei căpăta mai multă energie.

8. ŢINE TOTUL PENTRU TINE. Nu este o idee prea bună să vorbeşti cu ceilalţi colegi despre 
examen, înainte ca acesta să aibă loc. De ce? Pentru că părerile şi nesiguranţele celorlalţi te-ar putea 
influenţa şi pe tine. Cel mai bine este să te bazezi pe propriile cunoştinţe şi să nu îi laşi pe ceilalţi să 
bage spaima în tine.

9. NU ÎŢI UITA PRIETENII. Apelează la oameni ce gândesc pozitiv, cum ar fi prietenii sau membrii 
familiei, care te vor sprijini în această perioadă stresantă şi care te vor motiva să îţi atingi obiectivele.

10.  NU UITA DE CE ÎNVEŢI. Da, vrei să treci de examene. Dar nu uita că înveţi aceste lucruri nu 
doar  pentru a lua o notă, ci pentru a avea o educaţie mai bună şi pentru a-ţi lărgi orizonturile. La 
final, e posibil să ai mai multe recompense decât ai crezut iniţial.                      

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Lucia ROZNOV
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Prof. univ. dr. Gabriel-Lucian Radu a primit titlul Doctor 
Honoris Causa

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie recunoaşte excelenţa în chimie: 

În perioada 26-28 mai, 
Departamentul de Chimie și 
Inginerie Chimică din cadrul 
Facultătii de Științe Aplicate și 
Inginerie a organizat Conferința 
Internațională CHIMIA 2016 
„New trends in applied 
chemistry”. Cu această ocazie, la 
propunerea Departamentului 
de Chimie și Inginerie Chimică, 
Senatul Universităţii „Ovidius” 
a acordat titlul academic de 
Doctor Honoris Causa prof. 
univ. dr. Gabriel-Lucian Radu de 
la Universitatea Politehnică din 
București.  

Gabriel Lucian Radu 
a absolvit Facultatea de 

Chimie Industrială din 
cadrul Institutului Politehnic 
București, în anul 1980. Din 
2002 este șeful Centrului de 
Bioanaliză al aceluiași Institut: 
Institutului Național de 
Cercetare și Dezvoltare pentru 
Științe Biologice, București.  

În cei 19 ani de conducere 
de doctorat în domeniul 
științe exacte, a îndrumat 24 
de doctori în diferite faze ale 
stagiului de pregătire, iar în cei 
31 de ani de activitate ştiințifică 
și de cercetare, s-a impus ca 
unul dintre cei mai competenți 
cercetători români în domeniul 
științelor exacte, abordând 

cu clarviziune, spirit inovator 
și creativitate științifică teme 
de cercetare, de maximă 
actualitate și interes științific. 
Astfel, a abordat 17 teme de 
cercetare/dezvoltare (Orizont 
2000), obţinut 3 granturi, a 
derulat 14 proiecte PNCDI, 5 
proiecte CEEX, 5 proiecte PN II, 
și nu în ultimul rând, a avut o 
serie de colaborări bilaterale: 7 
în țară și 5 în strainătate. 

A publicat 21 de cărţi la 
edituri recunoscute și 166 
articole în reviste cotate ISI cu 
factor de impact mare. 

Larisa MITRAN

Născută și păstrată cu 
responsabilitate în sânul 
Specializării Jurnalism din cadrul 
Facultății de Litere a Universității 
„Ovidius”, tradiția de a înmâna, în 
mod simbolic, cheia succesului, 
a încununat și în acest an 
sfârșitul călătoriei pentru o nouă 
generație. Sub imperiul emoţiilor 
generate de absolvirea facultății 
și de avalanșa de amintiri adunate 
în timpul studenției, Promoția 
2013 a scos din sertar cheia 
specializării și, dând la o parte 
nostalgia, au predat-o Promoției 
2015, în speranța că îi va ajuta 
pe urmașii lor să deschidă toate 
ușile ce duc spre succes. În același 
timp, proaspeţii absolvenți au 
transmis și o parte din încărcătura 
lor emoțională, împărtășind din 
experința acumulată în cei trei ani 
de facultate.

Nu atât cheia, cât semnificația 
acesteia reprezintă o imensă 
moștenire,  prin care fiecare 

generație are șansa să dea 
sens şi valoare momentelor 
studenţeşti. „Sper ca odată cu 
primirea acestei chei să realizați 
cât de important este statutul 
de student-jurnalist. Să nu uitați 
niciodată să fiți prieteni unii cu 
ceilalți și să vă respectați. M2, sala 
unde învătați, unde dați examene 
și unde vă petreceți cei trei ani de 
facultate este PRIMA REDACȚIE ÎN 
CARE INTRAȚI. Bucurați-vă de toate 
momentele frumoase și nu uitați 
nicio clipă de scopul pentru care ați 
venit la Jurnalism.”, le-a transmis 
Gerogeta Ștefan, absolventă 
a Specializării Jurnalism, 
studenților din anul I.

Grație acestui gest devenit 
tradiţie, promoțiile reușesc să 
creeze o punte între generații, 
prin intermediul căreia are loc 
transferul valorilor, energiei, 
entuziasmului, voinței şi chiar 
umorului: „Nu este super la Ovidius, 
este extraordinar. Mi-a plăcut, mai 

vin.”, este mesajul absolventului 
Adelin Tiberiu Bîgiu.

Promoția 2013 a lăsat 
moștenire un manuscris care 
însumează gândurile și urările de 
bine ale absolvenților. Cumva, un 
cod genetic ce asigură păstrarea 
ADN-ului jurnalistic. Vocea 
colegilor mai mari îi va îndemna 
pe cei rămași să se bucure de 
fiecare clipă și să se mobilizeze în 
jurul unui crez comun. Mesajele 
sincere și povățuitoare vor 
rămâne, pentru următorii ani, 
ecoul sălii M2 :

„Fiți uniți, fiți prieteni! ”
„Specilizarea Jurnalism 

reprezintă o adevărată școală 
pentru viață. Bucurați-vă de ea!”

„Dacă ai o patimă pentru a scrie 
și a citi, ești unde trebuie.”

„Trăiți la intensitate maximă 
toate clipele frumoase. Respectați-
vă, ajutați-vă și fiți prieteni.”

                           
                               Stela MAZURU

Promoția 2013 a Specializării Jurnalism a predat cheia simbolică a 
succesului urmașilor din anul I

Schimb între generații
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„Ștefan Cucu, universitarul și scriitorul”

La jumătatea lunii mai, 
Aula Bibliotecii Județene „Ioan 
N. Roman” din Constanța a 
găzduit lansarea cărții „Ștefan 
Cucu, universitarul și scriitorul”, 
semnată de Olimpia Varga, 
asist. univ. dr. în cadrul Facultății 
de Teologie a Universității 
„Ovidius”. Volumul „Ștefan 

Cucu, universitarul și scriitorul” 
a apărut la Editura „Casa Cărții 
de Știință”, Cluj-Napoca în 2015. 
Lucrarea cuprinde prezentările, 
articolele, portretele, cronicile 
și recenziile despre conf. univ. 
dr. Ștefan Cucu și operele sale. 

La eveniment au participat 
dr. Corina Apostoleanu, 
director al Bibliotecii Județene 
„Ioan N. Roman”, prof. univ. 
dr. Valentin Ciorbea, Ovidiu 
Dunăreanu, director al Editurii 
ExPonto, Constantin Cioroiu, 
membru al Uniunii Scriitorilor, 
conf. univ. dr. Ștefan Cucu 
şi, desigur, autoarea, Olimpia 
Varga.

Lansarea a debutat cu un 
discurs al Corinei Apostoleanu, 
în opinia căreia editura „Casa 
Cărții de Știință” publică doar 
„carte valoroasă”, încadrând 
astfel volumul Olimpiei Varga 
în această tipologie. 

Fiecare dintre cei care 
au luat cuvântul în cadrul 
evenimentului au creat un 
portret al lui Ștefan Cucu, de 

la Facultatea de Teologie a 
Universității „Ovidius”. În ceea ce 
îl priveşte, conf. univ. dr. Ștefan 
Cucu și-a început discursul prin 
a-i mulțumi Olimpiei Varga și 
tuturor celor care au vorbit sau 
au scris despre el până la acest 
moment. De asemenea, Cucu a 
mărturisit că ideea scrierii unei 
cărți despre viața şi activitatea 
lui i s-a părut, la început, „o idee 
prea îndrăzneață și ieșită din 
comun”. La rândul său, autoarea 
a recunoscut că, iniţial, foarte 
multă lume i-a criticat ideea 
de a concepe acest volum, 
încercând să o descurajeze. 

Un moment cu totul 
emoţionat a avut loc la 
finalul lansării când, după 
discursul său, toţi cei prezenţi 
la eveniment s-au ridicat în 
picioare pentru a-i cânta „La 
mulți ani!” lui Ștefan Cucu. A 
împlinit, în ziua lansării, 73 de 
ani.  

Irina VEREŞ

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” a organizat, în colaborare cu 
Facultatea de Economie și Management din cadrul Universității Naționale Maritime din Odessa 
(Ucraina), a 13-a ediție a Conferinței Internaționale „Probleme actuale ale economiei mondiale - 
Present Issues of Global Economy”, eveniment care a avut loc la Constanţa. 

Conferința s-a derulat în perioada 2-4 iunie, în incinta Facultății de Științe Economice, pe Aleea 
Universității, nr. 1, Campus (Corp A).

Lucrările prezentate în cadrul acestui eveniment vor fi publicate în Analele Universității „Ovidius”, 
Seria Științe Economice - Vol. XVI, Issue 1/2016 indexate în RePEc, DOAJ, EBSCO, CABELL, ULRICH`S, 
J-Gate, ERIH PLUS și Index Copernicus baze de date internaționale.

Alina STĂNESCU
Sursa foto: blog.pontbursier.ro

Problemele actuale ale economiei mondiale, în 
dezbatere la Universitatea „Ovidius”

Lansare de carte
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Lavinia Stan, directorul Centrului de Studii Post - 
comuniste de la St. Francis Xavier University

Lavinia Stan, prof. univ. dr. 
la St. Francis Xavier University 
din Canada şi totodată 
director al Centrului de Studii 
Postcomuniste de la aceeaşi 
universitate, a susţinut, în 
perioada 16-19 mai, o serie 
de prelegeri la Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa. 
Invitată a prof. univ. dr. Diane 
Vancea, prorector al universităţii 
constănţene, şi a Facultăţii 
de Istorie şi Ştiinţe Politice, 
Lavinia Stan a conferenţiat pe 
teme precum Justiţie, relaţia 
dintre religie şi politică, scrierea 
academică şi post-comunismul.

Lavinia Stan a coordonat 
volumele „Romania in 
Transition” (Dartmouth 
Press, 1997) şi  „Transitional 
Justice in Eastern Europe and 
the Former Soviet Union: 
Reckoning with the Communist 
Past”  (Routledge, 2008) şi a 
semnat lucrarea  „Leaders and 
Legards: Governance, Civicness 
and Ethnicity in Post-Communist 
Romania”  (Columbia University 
Press, 2003). De asemenea, Stan 
a scris, împreună cu  Lucian 

Turcescu,   volumele 
„Religion and Politics 
in Post-Communist 
Romania”  şi  „Church, 
State and Democracy in 
the Expanding Europe”, 
ambele publicate la 
Oxford University Press 
în 2007 şi 2011.

Trebuie amintit, în 
acest context, că în 
urmă cu aproximativ 
un an, Lavinia Stan 
lansa, la Universitatea 
„Ovidius”, alături de 
prof. univ. dr. Diane 
Vancea, volumul „Post-

communism Romania at twenty-
five. Linking past, present and 
future”.

Nu mai puţin important, 
Lavinia Stan este membru 
al  American Association for the 
Advancement of Slavic Studies, 
American Political Science 
Association, Canadian Political 
Science Association, Council for 
European Studies, International 
Political Science Association 
și președinte al Society for 
Romanian Studies.

Lavinia Stan a vorbit, în cadrul 
prelegerilor, pe larg despre 
Canada, ţara sa de adopţie. 
„Canada nu s-a schimbat, nu e 
nicio tranziţie, nu e trecere de la 
dictatură la nedictatură, ci doar 
o schimbare de mentalitate în 
ultimii 15 ani. În Canada secolului 
XIX a fost dată o lege,  «Indian Act». 
Era un guvern de europeni care 
conducea o ţară cu o populaţie 
neeuropeană, ţară în care se dorea 
civilizaţie. Dar europenii erau 
superiori, iar băștinașii, inferiori. 
Politica «de făcut bine» a durat din 

1840 până în 1996. Doreau să îi 
dezrădăcineze și să îi transforme 
în europeni civilizaţi pe cei din 
cultura „aboriginals”. Au luat cam 
150.000-200.000 de copii în școli. 
Peste 3.000 au murit din cauza 
condiţiilor din școlile acestea. 
«School» era doar o etichetă 
fără conţinut. Aveau concepţii 
discriminatorii”, a explicat Lavinia 
Stan. 

„ROMÂNUL E POATE MAI 
PLURALIST ACUM DECÂT ERA 

SUB REGIMUL COMUNIST”

În toate cele patru zile de 
prelegeri, Lavinia Stan a vorbit și 
despre asemănările și deosebirile 
de cultură politică dintre Europa 
și America de Nord. Astfel, ea 
a afirmat că schimbarea unei 
culturi politice se produce greu 
și că unii analiști sunt de părere 
că aceasta survine doar odată cu 
schimbarea de generaţie. Pe de 
altă partea, specialistul în știinţe 
politice consideră că „românul e 
poate mai pluralist acum decât 
era sub regimul comunist”. „E 
o pluralitate de opţiuni pe care, 
dacă populaţia nu subscrie la 
ele, măcar le tolerează. Dacă 
ne gândim însă la identitatea 
politică, la identitatea de 
european, identitatea regională 
aici există o diferenţă: românul se 
simte diferit faţă de cum se simte 
emigrantul arab din Germania, 
care tot european este pe undeva, 
dacă are cetăţenie. Nu e neapărat 
un lucru rău faptul că anumite 
generaţii care au trăit mult în 
comunism nu s-au schimbat. 
Este un dat cu care trebuie să 
lucrăm. Şi cei mai în vârstă au un 
loc în societatea asta”,  a explicat 
Lavinia Stan.

Daniela MARIN

Despre cultura politică din post-comunism
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Universitatea „Ovidius” ar putea deveni gazda 
competiției Balkan Sports Games

Rectorul Universităţii 
„Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin 
Rugină, și președintele 
Senatului, prof. univ. dr. Ion 

Botescu, s-au întâlnit cu 
reprezentanţii delegaţiei 
universităţii la competiţia 
sportivă Balkan Sports Games: 

prorectorul pe probleme de 
dezvoltare și implementare 
a strategiei administrative 
și a celei privind studenții 
și absolvenții, lect. univ. dr. 
Alexandru Bobe, decanul 
Facultăţii de Educaţie Fizică 
și Sport (FEFS), prof. univ. dr. 
Mirela Damian, și conf. univ. 
dr. Alin Larion. Întâlnirea a avut 
loc ca urmare a rezultatelor 
deosebite obţinute la ediţia 
2016 a competiţiei, desfășurată 
recent, studenţii UOC 
întorcându-se cu 11 medalii: 
una de aur, șase de argint și 
patru de bronz.  

Totodată, s-a discutat 
posibilitatea ca în viitorul 
apropiat manifestarea sportivă 
să fie găzduită de Universitatea 
„Ovidius”.

Kamer BRATU

Universitatea „Ovidius”, partener în Proiectul ReStart - 
pentru un jurnalism de calitate

Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa a devenit, recent, 
partener oficial în cadrul 
Proiectului ReStart - pentru un 
jurnalism de calitate. Rectorul 
Universităţii „Ovidius”, prof. 
univ. dr. Sorin Rugină şi 
Cristi Godinac, preşedintele 
Sindicatului Român al 
Jurnaliştilor MediaSind au 
semnat acordul în data de 20 
mai.

Proiectul pentru un jurnalism 
de calitate a fost lansat de 
SRJ MediaSind cu ocazia Zilei 
Mondiale a Libertăţii Presei (3 
mai), fiind inspirit de conceptul 
The Ethical Journalism Initiative 
ce a fost promovat de Federaţia 

Internaţională a Jurnaliştilor. 
Studenţii din universităţile 
româneşti care vor să se implice 
în promovarea unui jurnalism 
de calitate se pot alătura în 
acest proiect. 

Bazele primului proiect 
ReStart au fost puse, în urmă 
cu doi ani, de Universitatea 
„Danubius” din Galaţi şi Agenţia 
Naţională de Presă AGERPRES. 
ReStart are ca scop utilizarea 
unui jurnalism de calitate prin 
confruntarea studenţilor cu 
exigenţele meseriei de jurnalist, 
prin implicarea acestora 
în activităţi redacţionale, 
redactarea de ştiri, realizarea 
fotografiilor sau a materialelor 

video. Toate aceste tehnici le-
au fost prezentate studenţilor 
de către specialiştii AGERPRES 
şi MediaSind.

Studenţii selectaţi pentru 
a participa la acest proiect 
primesc legitimaţii de voluntari 
AGERPRES, iar cele mai bune 
articole, fotografii şi materiale 
video sunt postate ulterior 
pe site-ul www.mediasind.
ro şi pe site-urile partenerilor 
naţionali şi internaţionali. Site-
urile universităţilor incluse 
în proiect promoveză, şi ele, 
aceste materiale.

Kamer BRATU
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Studenţii economişti, mai aproape de mediul de afaceri
Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat a patra ediţie a 
Cinei interactive

Facultatea de Științe 
Economice din cadrul 
Universității „Ovidius” a găzduit, 
în acest an, cea de-a patra ediție 
a „Cinei interactive”, eveniment 
în cadrul căruia studenții și 
masteranzii din anii terminali 
au avut posibilitatea de a 
interacționa cu reprezentanți 
ai mediului de afaceri local, 
național și internațional. Firme 
precum BCR - Grup Erste, BRD 
Groupe Societé Generale, 
BRISE GROUP S.R.L, KPMG, 
GROUPAMA ASIGURĂRI, 
GRUPUL PHOENCIA HOTELS & 
RESORTS și Asociaţia Patronală 
Mamaia (Turism) au trimis cei 
mai dibaci delegați pentru 
a intra în dialog cu tinerii 
economiști.

Candidații interesați de 
acest eveniment au trimis câte 
un Curriculum Vitae la o adresă 

de e-mail, având de ales doar 
patru dintre cele șapte firme 
participante. Această practică 
a fost un criteriu în funcţie de 
care reprezentanții firmelor au 
ales studenții cu care să intre 
în contact direct în cadrul Cinei 
Interactive.

Prin intermediul acestei 
manifestari, studenții și 
masteranzii de la Facultatea 
de Ştiinţe economice au avut 

ocazia de a se informa mai 
bine cu privire la firma cu care 
ar dori să colaboreze pe viitor, 
iar reprezentanții firmelor au 
avut posibilitatea să recruteze 
posibili candidați pentru 
programe de internship sau 
job-uri vacante.

Cristina COZMENCO 

Facultatea de Farmacie din 
cadrul Universității „Ovidius” 
organizează, în colaborare cu 
Societatea Română de Științe 
Farmaceutice - Filiala Constanța, 
în perioada 3-4 iunie,  al doilea 
workshop cu participare 
internațională „Farmacia: Ieri, 
azi, mâine”. Evenimentul se va 
derula în campusul universității, 
Corp B, şi se va bucura de 
prezenţa reprezentanților 
unor universități din Bulgaria, 
Austria și Turcia, alături de 
cadre didactice ale Universității 
„Ovidius”.

Workshop-ul debutează 
pe 3 iunie, la ora 09:00, în 

Sala Senatului, Corp A, cu 
decernarea titlului de Honoris 
Honoris Causa pentru prof. dr. 
Sepp Porta, de la Theresian 
Miliary Academy. 

Evenimentul va acoperi 
toate temele aferente științelor 
farmaceutice. Participarea 

la workshop se face pe baza 
unui formular care este pus la 
dispoziția celor interesați pe 
site-ul facultății. Manifestarea 
științifică este creditată cu 16 
credite EFC și 6 credite EMC.

Cristina COZMENCO

Facultatea de Farmacie găzduieşte a doua ediţie 
a workshop-ului internaţional „Farmacia: ieri, azi şi mâine”
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Profesorul Alexis Papathanassis, Doctor Honoris Causa 
al Universităţii „Ovidius” 

Universitatea „Ovidius” 
din Constanţa a organizat, 
la începutul acestei luni, 
festivitatea de decernare a 
titlului de Doctor Honoris Causa 
profesorului universitar doctor 
Alexis Papathanassis, decan al 
Facultăţii pentru Management 
şi Sisteme Informaţionale din 
cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Aplicate din Bremerhaven, 
Germania, pentru rezultatele 
excelente ale activităţii sale în 
domeniul ştiinţelor economice.

Evenimentul, desfăşurat în 
Sala Senatului, a fost deschis 
de prof. univ. dr. Sorin Rugină, 
rectorul Universităţii „Ovidius”, 
iar Laudatio a fost redactat şi 

citit de către prof. univ. dr. Elena 
Cerasela Spătariu, decanul  
Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Încă de la începutul carierei 
sale universitare, profesorul 
Papathanassis propune un 
nou domeniu de cercetare: 
turismul de croazieră. Datorită 
cunoştiinţelor ştiinţifice pe 
care le deţine în turism, acesta 
sprijină o serie de oraşe port 
din Germania (Cuxhaven, 
Warnemunde, Bremerhaven 
şi Lubeck) să perfecţioneze 
turismul de croazieră şi să îl 
integreze în politica generală 
de dezvoltare a turismului.

Alexis Papathanassis este 
membru al Societăţii Germane 
pentru Ştiinţa Turismului 
(Deutsche Gessellschaft fur 
To u r i s m u s w i s s e n s c h a f t ) , 
preşedintele Cruise Research 
Society, Co-Director al 
Institutului pentru Turism 
Maritim şi editor pentru jurnale 
internaţionale de top din 
domeniul turismului (Tourism 

Management, International 
Journal of Hospitality 
Management, Tourism, 
Journal of Tourism in Marine 
Environments).

Alături de Universitatea 
„Ovidius”, el va participa 
la dezvoltarea unui nou 
domeniu de cercetare: Yellow 
Tourism. Acest proiect vizează 
criminalitatea economică 
şi corupţia cu efectele sale 
asupra turismului şi evoluţiei 
generale a unei destinaţii 
sau ţări. Prima ediţie a Yellow 
Tourism Conference se va 
desfăşura în perioada 27 
- 30 aprilie 2017, în Corfu, 
Grecia. Instituţiile partenere 
ale acestui  eveniment vor fi: 
Ionian University din Grecia, 
Universitatea de Ştiinţe Aplicate 
din Bremerhaven, Germania şi 
Bournemouth University din 
Marea Britanie.

Lavinia TOADER

Un expert în fiziologia stresului, Doctor Honoris Causa 
al Universităţii „Ovidius”

Facultatea de Farmacie din 
cadrul Universităţii „Ovidius” 
a organizat, la începutul 
acestei luni, festivitatea de 
decernare a titlului de Doctor 
Honoris Causa profesorului 

universitar doctor Sepp 
Porta, de la Academia Militară 
Tereziană din Wiener Neustadt, 
Austria, pentru activitate sa 
în domeniul biochimiei și 
fiziologiei stresului. Acesta este 
interesat de noile domenii în 
cercetarea ştiinţifică medicală 
şi farmaceutică, îndeosebi 
de elucidarea modificărilor 
biochimice şi fiziologice 
declanşate de stres, precum 
şi de elaborarea de procedee 
eficiente de evaluare a nivelului 
de stres în organism.

Rezultatul muncii sale 
extraordinare s-a materializat 
prin comunicarea a peste 
400 de lucrări la manifestări 
internaţionale prestigioase, 
elaborarea a opt volume 
de specialitate, dar şi prin 
publicarea de articole în 
periodice ştiinţifice de elită, 
precum Life Sciences, European 
Journal of Clinical Investigation, 
Experimental Pathology şi 
Magnesium Bulletin.

Lavinia TOADER
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O lecţie despre recuperarea trecutului recent
Volumul „Seminarul Musulman din Medgidia. Documente 
şi memorie”, lansat la Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie și 
Științe Politice din cadrul 
Universității „Ovidius” din 
Constanța a găzduit, pe 25 mai, 
un eveniment dedicat istoriei 
Seminarului Musulman de la 
Medgidia. Cu această ocazie, în 
Sala Senatului a universităţii a 
fost lansat volumul monografic 
„Seminarul Musulman din 
Medgidia. Documente şi 
memorie” şi, de asemenea, a 
fost vernisată o expoziţie de 
documente şi fotografii de 
epocă. 

Volumul monografic poartă 
semnătura Adrianei Cupcea, 
cercetător dr. al Institutului 
pentru Studierea Problemelor 
Minorităților Naționale, 
pe cea a Manuelei Marin, 
cercetător ştiinţific la de Vest 
din Timișoara şi pe a lui Metin 
Omer, doctorand în Istorie, la 
Universitatea Hacettepe din 
Ankara. 

Manifestarea a fost 
organizată de Consulatul 
General al Republicii Turcia 
la Constanţa, împreună cu 
Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităţilor 
Naţionale din Cluj, care a şi 
editat volumul, de Serviciul 
Judeţean Constanţa al Arhivelor 
Naţionale şi Facultatea de Istorie 
şi Ştiinţe Politice a Universităţii 

„Ovidius”. La eveniment au fost 
prezenţi Ali Bozçalışkan, consul 
general al Turciei la Constanţa, 
Virgil Coman, directorul 
Serviciului Judeţean Constanţa 
al Arhivelor Naţionale, Florin 
Anghel, prof. univ. dr. la 
Facultatea de Istorie și Științe 
Politice, Emanuel Plopeanu, 
decanul Facultății de Istorie, 
dar și rectorul Universităţii 

„Ovidius”, Sorin Rugină.
În ceea ce priveşte expoziţia 

care a fost vernisată cu această 
ocazie, ea cuprinde documente 
şi fotografii din colecții 
personale, parte din ele, 
incluse în volumul „Seminarul 
Musulman din Medgidia. 
Documente şi memorie”. 
Despre evenimentul găzduit 
de Facultatea de Istorie, Ali 
Bozçalışkan, consulul general al 
Republicii Turcia la Constanţa, 
a declarat: „Astăzi este o zi 
importantă pentru noi, pentru 
că am reuşit să materializăm 

încă un proiect. Am reuşit astăzi 
să vedem roadele unui proiect pe 
care îl gândim de mult”.

Volumul cuprinde trei studii 
consistente ale celor trei autori 
menţionaţi, care s-au axat pe 
prezentarea documentelor şi 
a fotografiilor din colecțiile 
proprii, dar şi pe discuții cu 
membri ai comunităţii. Prefaţa 
este semnată de reputatul 
istoric Kemal Karpat, prof. 
univ. dr. la Universitatea din 
Wisconsin - Madison, SUA care 
este, de asemenea, Doctor 
Honoris Causa al Universităţii 
„Ovidius”. Lucrarea îşi propune 
reconstituirea istoriei uneia 
dintre cele mai importante 
instituţii ale comunităţii 
musulmane din Dobrogea, 
anume Seminarul din Medgidia. 
Instituția de învățământ a luat 

ființă la Babadag, 
în 1610, și a fost 
mutată la Medgidia 
în 1901.

Seminarul a 
funcționat după 
reguli otomane 
până la 1878 și 
ulterior s-a integrat 
perfect în evoluțiile 

culturale, istorice, educaționale 
și chiar mentale ale civilizației 
românești.

Ce trebuie, de asemenea, 
menționat, este faptul că 
lucrarea cuprinde o densitate 
foarte mare de documente, care 
acoperă cele mai importante 
etape cronologice din 
evoluţia seminarului: perioada 
antebelică şi interbelică, 
precum şi ceea ce au însemnat 
provocările comunismului şi 
post-comunismului.

Alina STĂNESCU
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Studenţii pasionaţi de azi ai Facultăţii de Inginerie 
Mecanică, Industrială şi Maritimă, inginerii de mâine
Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Industrială şi 
Maritimă din cadrul Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa este 
puternic ancorată în realităţile 
tehnico-economice ale zonei 
dobrogene. Urmând cursurile 
și programele de licenţă și de 
masterat, stundenţii dobândesc 
cunoștinţe care îi ajută să 
facă faţă cererilor agenţilor 
economici din zonă, precum 
Şantierul Naval Constanţa, 
Şantierul Naval din Mangalia, 
Şantierul Naval din Tulcea, 
Centrala nuclear-electrică din 
Cernavodă. Această facultate 
oferă studenţilor anual 100 
de locuri, repartizate pe şase 
specializări de licenţă diferite şi 
patru de master.

Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Industrială şi 
Maritimă este o provocare 
pentru mulţi dintre studenţi şi 
le poate oferi, după absolvire, 
un job bine plătit. Studenţii 
ajung să performeze şi chiar 
să dezvolte o carieră în acest 
domeniu şi asta nu doar în 
România, ci în întreaga lume.

Oana Ghilezan, studentă 
la Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Industrială şi 
Maritimă, specializarea Ener-
getică Industrială, mărturisește 
că, pentru ea, ingineria 
„reprezintă o provocare”. „Am 
ales această facultate deoarece 
am vrut să-mi depăşesc limitele. 
Consider că îmi satisface nevoia 
de cunoaştere şi mă ajută să mă 
dezvolt atât profesional, cât şi în 
plan personal, găsind informaţii 
utile. Sunt de părere că acest 
domeniu nu va muri niciodată 
fiindcă nevoia de electricitate 
creşte pe zi ce trece”, a declarat 
studenta, viitor inginer.

Ideea că vor deveni ingineri 
îi face să fie mândri chiar 
din primul an. Aceştia sunt 
mulţumiţi de alegerea pe care 
au făcut-o şi, treptat, ajung să 
fie cât mai captivaţi de meseria 
pe care urmează să o practice.
Cristian Contor, student 
la Facultatea de Inginerie, 
este încântat de alegerea 
pe care a făcut-o şi susţine: 
„Competenţele acumulate în 
timpul anilor de studiu mă vor 
ajuta în cariera mea şi sper să 
devin unul dintre cei mai buni 
ingineri. Sunt convins că voi 
excela în acest domeniu. Nu pot 
exprima nerăbdarea mea de a 
face cât mai multe experimente. 
Deşi la început am crezut că tot 
ce voi face aici este foarte uşor, 
m-am înşelat puţin, dar, prin 
muncă sunt convins că voi reuşi 
să devin ceea ce îmi doresc”.

Printre motivele pentru 
care actualii studenţi au ales 
să urmeze această facultate 
se numără și existenţa 
laboratoarelor care dispun de 
dotări moderne. În acest sens, 
Teodora Goga a declarat: 
„Facultatea  noastră    este 
bine dezvoltată la capitolul 
tehnologie. Avem laboratoare 
dotate cu aparatura necesară 
pentru viitorii ingineri şi consider 
că se ridică la standardele 
europene pentru a ajunge 
un inginer de succes. Nu pot 
compara această facultate 
cu alte facultăţi şi mi se pare 
un mediu propice pentru a 
învăţa. Sunt mândră că pe 
parcursul anului am dobândit o 
multitudine de cunoștințe ce-mi 
pot îmbunătăţi statutul de viitor 
inginer”.

În ce privește sesiunea, 
există, ca întotdeauna, de 

altfel, două viziuni: pentru unii 
dintre studenţi este o perioadă 
relaxantă, fiindcă au învăţat 
constant tot timpul anului, în 
vreme ce, pentru alţii, sesiunea 
e o corvoadă, o perioadă 
extrem de încărcată, în care 
strestul acumulat devine greu 
de suportat. 

Marian Alecu, student 
Facultatea de Inginerie 
Macanică, Industrială și 
Maritimă, Specializarea Ener-
getică Industrială, susţine: 
„Pentru mine, sesiunea este 
relaxantă, înseamnă mai mult 
recapitularea cunoştintelor 
accumulate până acum”.

Ionuţ Pocora, student la 
aceeaşi specializare, nu este 
tocmai de acord cu Marian 
Alecu: „Sesiunea este cea mai 
complicată perioadă a anului, 
fiind caracterizată de stres şi 
multă nevoie de concentrare. 
Pregătirea pentru sesiune începe 
odată cu aceasta, încerc să 
recuperez în trei săptămâni cât 
ar fi trebuit să fi învăţat în două 
luni. Cu ajutorul examenelor 
îmi permit să-mi autoevaluez 
cunoștinţele. De cele mai multe 
ori mă pregătesc împreună cu 
colegii mei, deoarece consider 
că aşa prind mult mai repede 
informaţiile de care am nevoie. 
Am fost la bibliotecă pentru a 
mai căuta câteva elemente care 
îmi sunt de folos pentru primele 
examene. Pentru mine a fost mai 
grea această sesiune, pentru 
că am venit de la un liceu cu un 
profil diferit faţă de ceea ce fac 
aici, dar cu toate acestea îmi 
place foarte mult”.

Andreea VLĂDUŢ
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Imnul Universității „Ovidius” din Constanța
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