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Speranță și dezamăgire
Editorial

30 octombrie 2015 - Colectiv. Într-o fostă hală a fabricii Pionierul, în timpul unui concert rock al 
formației Goodbye to Gravity, s-a declanșat un incendiu devastator, în urma căruia și-au pierdut viața 

64 de persoane, iar altele luptă și acum prin spitalele din țară sau străinătate să își revină. A fost cel mai 
grav incendiu din țara noastră.

În urma tragicului eveniment, atât în București, cât și în alte orașe ale țării, s-au organizat proteste 
unde majoritatea au fost tineri care și-au strigat în stradă nemulțumirile, supărările, speranțele. La 

patru zile după incendiu, la presiunea străzii, prim-ministrul a demisionat împreună cu guvernul. Ca 
urmare a acestui fapt, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș drept prim-misistru al 
României, însărcinându-l cu formarea unui guvern de tehnocrați. Acest guvern provizoriu și-a exercitat 

funcția doar un an de zile.
11 Decembrie 2016. Cu speranță în suflet, am mers spre secția de votare pentru a-mi exercita dreptul, 
gândindu-mă că, poate, acum este momentul oportun de a schimba ceva, însă după rezultatele 

scrutinului pot să remarc doar că „cine nu învață din greșeli, tinde să le repete” la nesfârșit. După cum 
s-a constatat, prezența la vot a tinerilor a fost sub orice critică, dublată de un dezinteres total față de 

alegeri și de viitorul țării.
Dacă nu te exprimi, ei, guvernanții, cum vrei să te audă? Dacă nu votezi, arăți că nu îți pasă, iar dacă 

nu îți pasă, înseamnă că cei care se ocupă de conducerea țării pot să facă ce vor, pentru că ție nu îți 
pasă. O întrebare mă framântă într-una: strămoșii noștri au pus bazele acestei țări minunate, bunicii 

noștri au trecut prin războaie, părinţii noștri au făcut o revoluție, noi, tinerii, generația de astăzi, ce 
facem? Nu suntem capabili nici măcar să ne exercităm un drept pentru care, de-a lungul istoriei, mulți 

au luptat și s-au sacrificat pentru a-l obține.
Votul nu înseamnă doar modul prin care noi, oamenii, alegem un candidat sau mai mulți pentru 

diferite funcții.Votul are o conotație și o valoare mult mai mare și mai profundă. Votul înseamnă 
responsabilitate, educație și implicare. Prin intermediul votului, avem responsabilitatea de a nu 

permite să decidă alții în locul nostru și de a nu fi controlați.Votul te determină să fii implicat în viața 
comunității din care faci parte, ajutându-te să înțelegi mai bine nevoile tale și ale comunității tale, 

astfel încât să poți vota ceea ce este bine pentru comunitatea ta, pentru că, în ciuda faptului că votul 
fiecăruia este individual, acesta afectează întreaga comunitate.

Pe lângă faptul că votul înseamnă responsabilitate, educație și implicare, acesta mai poate constitui 
și un prilej prin care noi tinerii, arătăm că ne pasă, e un fel de „ecou” al dorinței noastre de schimbare.  
În România ultimilor ani, tineretul a încetat să voteze, poate pentru că este dezamăgit și pentru că nu 

mai crede în clasa politică. Dar fiecare vot în parte contează, iar dacă nu va conta pentru tine personal, 
cu siguranță va conta petru ceilalți.

Noi, tinerii, am arătat în momentul Colectiv, dar și nouă înșine că se poate, important este doar să 
vrei și să nu îți pierzi niciodată speranța, speranța că într-o bună zi fiecare vom schimba țara în bine. 

Însă, ce s-a întamplat pe data de 11 Decembrie? Este o întrebare care încă mă frământă. Unde au fost 
tinerii aceia dornici și hotărâți de schimbare, nemulțumiți de sistem pe care i-am vazut în urmă cu un 

an și ceva la protestele celor întâmplate în Colectiv? Este o întrebare la care tind să cred că nu voi primi 
un raspuns.

11 Decembrie pentru mine a însemnatziua în care am putut să- mi exercit opinia alegându-mi 
reprezentanții în Parlament. Încă țin minte cum am pășit spre secția de votare, timid și cu mari speranțe 

pentru mine, dar și pentru România. Chiar dacă nu au câștigat candidații pe care i-am votat, mă simt 
împăcată pentru că am putut contribui mai mult sau mai puțin la binele nostru și al țării. Personal,  

cred în generația mea, care  poate schimba și  duce România pe un drum bun, pentru că România este 
casa noastră, a tuturor. 

Lavinia OPREA este studentă în anul I la Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere. 
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 „Sufletul meu n-a ştiut, de la naştere, decât să bată 
pentru România”

Anul universitar 2016-2017 a debutat, la 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC), 
cu decernarea titlului de Doctor Honoris Causa 
celebrului naist Gheorghe Zamfir. Evenimentul 
a reunit numeroşi profesori şi studenţi ai UOC, 
dornici să fie aproape de artistul român într-un 
astfel de moment. Iniţiativa de a-i acorda acest 
titlu academic naistului Gheorghe Zamfir i-a 
aparţinut prof. univ. dr. Lucica Tofan, prodecanul 
Facultății de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole 
din cadrul UOC. Comisia de redactare şi 
evaluare a laudatio-ului a fost formată, alături 
de Lucica Tofan, din prof. univ. dr. Cristina 
Tamaş, decanul Facultăţii de Litere, conf. univ. 
dr. Florentina Nicolae, prodecanul Facultăţii de 
Litere, prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu, de 
la Specializarea Jurnalism a Facultăţii de Litere şi 

prof. univ. dr. Adina Ciugureanu - Facultatea de 
Litere.

Gheorghe Zamfir şi-a făcut cunoscută opera în 
toată lumea, numele său fiind legat de renaşterea 
muzicală a naiului. În cele peste cinci decenii de 
activitate, artistul a perfecţionat tehnica naiului 
şi a reuşit să aducă acest instrument tradiţional 
românesc în „lumina reflectoarelor” din întreaga 
lume. Reuşim să distingem, în creaţia lui 
Gheorghe Zamfir, un mix de stiluri muzicale, 
de la folclor la pop-ul simfonic, de la jazz la 
muzica clasică. Tocmai de aceea, maestrul este 
considerat un artist crossover.

Mărturisindu-şi dragostea pentru nai, 
Gheorghe Zamfir a declarat, în contextul 
festivităţii, că, în opinia sa, „sufletul lui Dumnezeu 
peste apă era naiul”, dar şi că vede acest 
instrument ca pe „cel mai mare consumator de 
energie”. 

Tot atunci, artistul a vorbit şi despre copilăria 
lui, o copilărie marcată de cel de-Al Doilea Război 
Mondial. Vizibil emoţionat, naistul român nu s-a 
sfiit să declare despre ţara în care s-a născut şi s-a 
format: „Sufletul meu n-a ştiut, de la naştere, decât 
să bată pentru România”.

La finalul evenimentului, maestrul absolut 
al naiului a cântat două dintre creaţiile sale, 
producând astfel o mare bucurie profesorilor şi 
studenţilor ovidieni prezenţi în sală.

Andreea GUZGĂ este studentă în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere. 

Artistul Gheorghe Zamfir, Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius:
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Conferinţa internațională 
„Economia globală în condiții de criză”

Facultatea de Științe Economice din cadrul 
Universității „Ovidius” Constanța (UOC) 
a organizat, la începutul lunii decembrie, 
Conferința ştiințifică internaţională „Global 
Economy Under Crisis” („Economia Globală în 
Condiții de Criză”), în parteneriat cu Universitatea 
Națională Maritimă Odessa (Odessa National 
Maritime University) și Asociația Hora (Holistic 
Research Academic), conferinţă ajunsă, anul 
acesta, la cea de-a V-a ediţie.

La eveniment au participat numeroşi 
profesori de la universităţi din ţară, dar şi din 
străinătate. Astfel, alături de cadre didactice ale 
Universităţii „Ovidius” Constanţa au fost prefesori 
de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, Academia de Studii Economice Bucureşti, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Bremenhaven din Germania, 
Universitatea Caucasus din Georgia, Varna 
Free University din Bulgaria. Îi amintim aici pe 
rectorul Universităţii Ovidius, prof. univ. dr. Sorin 
Rugină, prof. univ. dr. Diane Vancea, prorectorul 
UOC, prof. univ. dr. Cerasela Spătariu, decanul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul 
UOC, prof. univ. dr. Ion Botescu, preşedintele 
Senatului UOC, dar şi profesori din străinătate, 
precum Stavros Catzios şi Alexis Papa Tanasis.

În contextul conferinţei a avut loc prezentarea 
mai multor lucrări ale participanţilor la eveniment, 
pe mai multe secţiuni. Secţiunea I, „Relaţii 
internaţionale” a cuprins zece autori, printre 
care Claudia Dobre şi Costin Răsăuţeanu, cu 
lucrarea „Criza economică globală şi o intervenţie 
guvernamentală”, şi Constanţa Enea, cu lucrarea 
„Structuri de afaceri considerate «succes» în 
business-ul contemporan”.

În secţiunea II a conferinţei, denumită 
„Dezvoltare regională, integrare şi globalizare”, 
au figurat 16 lucrări. Printre acestea, cea a prof. 
univ. dr. Ion Botescu, intitulată „Particularităţi 
asupra evoluţiei şi roluri străine directe. 
Investiţiile realizate în economia din România”.

Secţiunea III a purtat numele „Studii 
economice şi sociale” şi a curprins 25 de lucrări, 
printre care: „Servicii turistice în România” - 
Marian Ionel, Adina Moise Ţiţei - „Învăţămâtul 
superior şi piaţa muncii”.

Secţiunea 4, „Managementul marketingului”, 
a fost reprezentată de 18 autori, dintre care îi 
amintim pe Angela Eliza Micu şi Marius Geru cu 
lucrarea „Impactul social media asupra resurselor 
umane. Strategii” şi pe Valentina Munteanu cu 
cercetarea „Managementul conflictelor”.

Secţiunea 5, denumită „Contabilitate 
finaciară”, a reunit lucrările a 34 de autori, 
printre care Deficit bugetar şi efectele sale 
asupra datoriei publice” - Gabriela Dobrotă 
şi „Creativitate în contabilitate managerială: 
sindromul costurilor de producţie de tip clonă” 
- Flavius Andrei Guinea.

Din comitetul de organizare a acestei 
conferințe au făcut parte: prof. univ. dr. Cerasela 
Spatariu, preşedinte al comitetului, Elena 
Condrea, vicepreședinte și conf. univ. dr. Cristina 
Duhnea.

Lavinia OPREA este studentă în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Ştiinţe Economice 



6

Gheorghe Moroșanu, Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius

Senatul Universităţii „Ovidius” a acordat, 
la începutul lunii octombrie, la propunerea 
Facultății de Matematică și Informatică, titlul 
de Doctor Honoris Causa pentru excelență în 
activitatea didactică și de cercetare în domeniul 
matematicii profesorului Gheorghe Moroșanu 
de la Central European University din Budapesta.

Cu această ocazie, profesorul Gheorghe 
Moroșanu a susținut o prelegere în fața 
comunității ovidiene, prelegere intitulată 
„Matematica și societatea umană”, ce a 
atins teme precum: începuturile matematicii, 
matematica aplicată și pură, numerele iraționale, 
conceptul de infinit, spațiile vectoriale, ecuațiile 
Navier-Stokes.

Născut pe 30 aprilie 1950, în orașul Darabani, 
profesorul Gheorghe Moroșanu a urmat, între 
1969 şi 1973, cursurile Facultății de Matematică 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Şi-a susţinut doctoratul în ianuarie 1981, cu teza 
„Probleme calitative pentru ecuații diferențiale 
neliniare de tip acretiv în spații Banach”.

Din 1981 până în 2001, matematicianul a 
parcurs toate treptele care definesc o carieră 
didactică de succes, de la asistent până la profesor 
universitar, în cadrul facultății la care a studiat. 
De menţionat este şi faptul că, pentru un an, a 

fost cercetător la Universitatea din Stuttgart. Din 
2002 și până în prezent, este profesor la Central 
European University din Budapesta.

Gheorghe Moroşanu a semnat lucrări ce 
abordează mai multe domenii de cercetare: 
ecuații diferențiale, calculul variațiilor, ecuații de 
evoluție în Spații Banach, control optimal, teoria 
perturbațiilor singulare, mecanica fluidelor.

Nu mai puţin important, profesorul Moroşanu 
a deținut mai multe funcții de conducere, 
printre care se numără: șef al Departamentului 
de Matematică Aplicată din cadrul Central 
European University, şef al Departamentului de 
Ecuații Diferențiale al Facultății de Matematică 
din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
membru al Comitetului Nr. 1, Matematică și 
Științele Naturii al Consiliului Național pentru 
Cercetare Științifică din cadrul Ministerului 
Educației.

În anul 2008, matematicianul a primit titlul de 
„Egyetemi tanár”, cel mai înalt titlu academic în 
învățământul superior din Ungaria.  

Andrei FLANGEA este student în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere. 

„Matematica și societatea umană”
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Conferinţa „Studiile româneşti în context inter- şi 
transdisciplinar”

Facultatea de Litere a Universităţii „Ovidius” 
Constanţa (UOC) a organizat, în perioada 25-26 
noiembrie, Conferinţa internaţională „Studiile 
româneşti în context inter- şi transdisciplinar. 
In memoriam Marin Mincu”. Evenimentul a fost 
cea de-a cincea conferinţă anuală a Centrului 
de cercetare şi dezvoltare profesională „Studiile 
Româneşti în Context Internaţional” (STUR), 
centru coordonat de prof. univ. dr. Marina Cap-
Bun. De menţionat este faptul că această ediţie 
a fost organizată în colaborare cu Centrul de 
cercetare „Metacogniţie şi Transdisciplinaritate”.

În deschiderea conferinţei, prof. univ. dr. 
Marina Cap-Bun a ţinut să sublinieze: „Dorim 
să omagiem o personalitate remarcabilă, care 
şi-a dedicat întreaga carieră promovării studiilor 

româneşti, dar şi rigorii metodologice, profesorul 
Marin Mincu, fondatorul Facultăţii de Litere, de la 
a cărui plecare dintre noi se împlinesc anul acesta 
şapte ani”.

Marin Mincu (28 august 1944 - 4 decembrie 
2009) rămâne în memoria celor care l-au 
cunoscut, dar nu numai, drept o personalitate 
marcantă a mediului universitar şi, totodată, a 

celui literar românesc. A fost poet, romancier, 
critic şi istoric literar, dar şi profesor universitar. 
Şi-a desfăşurat activitatea la Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa şi la Universitatea 
Bucureşti, dar şi în străinătate, la Facultăţile de 
Litere şi Filosofie ale Universităţilor din Torino, 
Milano şi Florenţa. La numai 27 de ani, Marin 
Mincu devenea doctor în Filologie.

Printre cei care au dorit să-i aducă un omagiu 
profesorului Marin Mincu s-au numărat, alături 
de Marina Cap-Bun, prof. univ. dr. Cristina 
Tamaş, decanul Facultăţii de Litere, prof. univ. 
dr. Virgil Breabăn, fost prorector al Universităţii 
„Ovidius”, dr. Corina Apostoleanu, directorul 
Bibliotecii Judeţene Ioan N. Roman, conf. 
univ. dr. Alina Buzatu, directorul Bibiotecii 
Universitare „Ioan Popişteanu”, conf. univ. dr. 
Lăcrămioara Berechet şi prof. univ. dr. Ion 
Botescu, preşedintele Senatului UOC.

Conferinţa s-a derulat pe mai multe paneluri, 
în contextul cărora profesori şi doctoranzi au 
prezentat o serie de lucrări. Dintre acestea 
amintim: „Cu Matei Vişniec la Sibiu, Constanţa, 
la Avignon şi Beijing” - prof. univ. dr. Olga Duţu, 
„1916-2016 - 100 de ani de la mişcarea DADA. 
Ecouri internaţionale” - dr. Corina Apostoleanu, 
„Noile Troade în teatrul lui Matei Vişniec” - prof. 
univ. dr. Marina Cap-Bun, „Discursul ororii în 
teatrul lui Matei Vişniec” - asist. univ. dr. Mirela 
Doga, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei din cadrul UOC.

În cadrul evenimentului, un moment aparte 
a fost reprezentat de un spectacol de poezie 
intitulat „Proba de teatru”, interpretat de studenţi 
ai Facultăţii de Arte a UOC şi regizat de actriţa 
Dana Enache.

Sabrina POPA este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Omagiu pentru fondatorul Facultăţii de Litere, profesorul Marin Mincu
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Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti

Cu o tradiţie de 20 de ani, Facultatea de Drept 
şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii 
„Ovidius” Constanţa (UOC) formează specialiști 
în domeniul juridic și al științelor administrative. 
Idealul oricărui student al unei facultăți de Drept 
este acela de a pratica, după absolvire, una 
dintre profesiile liberale juridice, de a activa în 
cadrul administraţiei publice locale, naţionale 
sau chiar europene şi, uneori, de a urma o carieră 
în magistratură. În ceea ce priveşte Facultatea 
de Drept din cadrul UOC, numeroşi absolvenţi 
ai acesteia au reuşit să-şi atingă idealul, aspect 
datorat şi faptului că au fost instruiţi de profesori 
foarte buni.

Ceea ce trebuie însă menţionat este că 
studenţii Facultăţii de Drept încep să capete 
experienţă încă din anii de studiu, participând 
la diferite concursuri naţionale şi internaţionale 
care le dau posibilitatea de a realiza diverse 
cercetări ştiinţifice. Astfel, Facultatea de Drept 
și Științe Administrative își valorifică atuurile 
prin tradiție, activitatea de cercertare și cadre 
didactice implicate în evoluția studenților. 
Pentru a le facilita studenţilor ovidieni accesul 
la viața academică, facultatea organizează anual 
sesiuni de comunicări științifice.

La începutul lunii decembrie, Facultatea 
de Drept și Științe Administrative a susţinut 

cea de-a treia ediție a 
sesiunii de comunicări 
științifice ce are ca 
tematică „Instituţiile 
fundamentale de drept 
civil şi drept procesual 
civil”. Evenimentul 
a suscitat interesul 
studenților Specializării 
Drept din cadrul  
Facultății de Drept şi 
Ştiinţe Administrative, 
care s-au pregătit cu 
un întreg program de 
lucrări de cercetare: 
Anthony Murphy, 
Drept anul IV - „Forma 
și procedura notarială 
în materia contractului 
de donație”, Miruna 
Beşteliu, Drept anul II - 

„Studiu comparativ între proprietatea rezolubilă 
și proprietatea anulabilă”, Vasco Buşulea, Drept 
anul II - „Studiu comparativ între rechiziţie, 
expropriere şi confiscare”, Cadir Nurghiul, Drept 
anul II - „Asemănările și deoesebirile dintre 
coproprietate și proprietatea în devălmășie”, 
Costel Caracoti, Drept anul III - „Rezoluțiunea 
convențională”, Daniela Dule, Drept anul II - 
„Procedura exproprierii în Albania - asemănări 
și deosebiri față de procedura exproprierii în 
România”, Elena Cerasela Gheorghe, Drept anul 
II - „Exproprierea. Etapele procedurii exproprierii”, 
Niculae Moise, Drept anul IV - „Analiză 
comparativă între nedemnitatea de drept și 
nedemnitatea judiciară”, George Pelehra, Drept 
anul III - „Simulaţia - excepţie de la principiul 
opozabilitaţii contractului”, Vlad Stăncescu, 
Drept anul IV - „Dolul în reglementarea noului 
Cod civil”. Din juriu au făcut parte o serie de 
profesori ai Facultăţii de Drept: prof. univ. dr. 
Adrian Stoica, decanul facultăţii, prof. univ. 
dr. Mihai Gabriel, avocat în Baroul Constanţa, 
lect. univ. dr. Maria Căzănel, avocat în Baroul 
Constanţa, lect. univ. dr.Gabriel Grigore, avocat 
în Baroul Constanţa, lect. univ. dr. Cristina Duţă, 
judecător în cadrul Tribunalului Constanţa, lect. 
univ. dr. Mihaela Mocanu, judecător în cadrul 
Tribunalului Constanţa.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

continuare în pagina 9 ->
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PREMII CONSTÂND ÎN LUCRĂRI JURIDICE 
ŞI TRATATE

În urma demersurilor făcute de decanul 
Facultatii de Drept și Știinte Administrative, prof. 
univ. dr. Adrian Stoica, studenţilor le-au fost 
oferite premii care au constat în tratate și lucrări 
juridice fundamentale în domeniul dreptului 
civil, precum și coduri civile, puse la dispozitie de 
editura „Universul juridic” din Bucuresti. 

Printre studenții care s-au evidențiat în urma 
participării la această sesiune de comunicări 
științifice se numără: Niculae Moise, care s-a 
clasat pe primul loc, urmat pe locul doi de Costel 
Caracoti și Vlad Stăncescu, în vreme ce pe locul 
trei s-au clasat Cadir Nurghiul și George Pelehra. 
Nu în cele din urmă, au fost acordate și două 
mențiuni studenților Elena Cerasela Gheorghe și 
Anthony Murphy.

De menționat este că cele mai bune lucrări 
vor fi publicate în revista Facultații de Drept şi 
Ştiinţe Administrative, „Ars Aequi”, care apare 
sub egida editurii „Universul Juridic” și care 
urmează să fie indexată, în curând, în baze de 
date internaţionale.

La finalul celei de-a treia ediţii a acestei sesiuni 
de comunicări ştiinţifice dedicate studenţilor 
Facultăţii de Drept lect. univ. dr. Maria Căzănel 
a declarat: „Considerăm că nivelul calitativ al 
lucrărilor susţinute de studenții nostri a crescut de 
la un an la altul, astfel încât suntem încurajați în 
organizarea viitoarelor ediții ale acestei manifestări 
știintifice la care vom invita să participe și studenți 
ai facultăților de drept prestigioase din țară”.

Alina MARIN este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice 
organizează, pentru al treilea an consecutiv, în 
colaborare cu Uniunea Democrată a Tătarilor 
Turco-Musulmani din România (UDTTMR), 
cursul „Istoria și civilizația tătarilor“. Deschiderea 
cursului a avut loc, anul acesta, la mijlocul 
lunii octombrie, iar la eveniment au participat 
decanul Facultăţii de Istorie, conf. univ. dr. 
Emanuel Plopeanu, predecanul facultăţii, 
lect. univ. dr. Daniel Citirigă, Samir Menan, 
vicepreşedintele UDTTMR, şi Metin Omer, 
doctorand la Universitatea din Ankara şi titular al 
cursului „Istoria şi civilizaţia tătarilor”. Bineînţeles, 
în amfiteatrul-gazdă erau prezenţi şi zeci de 
cursanţi dornici să aprofundeze istoria propriei 
etnii.

Potrivit explicaţiilor decanului Emanuel 
Plopeanu, ideea organizării acestui curs de 
civilizaţie tătară îi aparţine profesorului univ. 
dr. Florin Anghel din cadrul Facultăţii de 
Istorie şi Ştiinţe Politice. Trebuie menţionat că 
iniţiativa susţinerii cursului reprezintă o noutate 
absolută pentru Facultatea de Istorie. Figurând 
în categoria cursurilor facultative, cursul „Istoria 
şi civilizaţia tătarilor” poate figura, în funcţie 
de dorinţa fiecărui student, în suplimentul de 
diplomă de licenţă.

De asemenea, merită amintit faptul că, şi anul 
acesta, ca şi în anii precedenţi, cursul „Istoria 
şi civilizaţia tătarilor” se bucură de succes. 
Spre exemplu, în ediţia 2016-2017 s-au înscris 
aproximativ 40 de cursanţi, majoritatea dintre ei 
etnici tătari.

Cursul este gratuit şi este destinat tuturor 
celor care sunt interesaţi să cunoască istoria 
şi cultura tătarilor. De la an la an, Metin Omer, 
titularul cursului, aduce în faţa cursanţilor săi 
noi şi noi informaţii. Anul acesta, elementele de 
noutate sunt legate de aspecte ce ţin de istoria, 
personalităţile şi tradiţiile tătarilor din Dobrogea. 

Nu mai puţin important, decanul Facultăţii de 
Istorie şi Ştiinţe Politice, conf. univ. dr. Emanuel 
Plopeanu a precizat că în cadrul cursului este 
organizat un concurs de eseuri, cele mai bune 
dintre acestea fiind publicate într-un volum.

Cursul „Istoria şi civilizaţia tătarilor” durează 
un an universitar, cu respectarea vacanțelor, și se 
încheie cu acordarea diplomelor de participant. 
Având în vedere faptul că în Dobrogea trăieşte 
o comunitate însemnată de turco-tătari, 
susţinerea unui curs de acest gen este deosebit 
de importantă pentru etnicii musulmani.

Roxana PANAIT este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Cursul „Istoria şi civilizaţia tătarilor”, un real succes
Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

<- urmare din pagina 8
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Liceeni pasionaţi îşi testează abilităţile 

Liceenii constănțeni pasionați de matematică 
au posibilitatea de a-și testa abilitățile în 
cadrul unui centru de excelență organizat de 
Facultatea de Matematică și Informatică 
a Universității „Ovidius”. Ideea acestui centru 
dedicat elevilor de liceu îi aparține Vivianei Ene, 
prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Matematică. 
„Centrul de excelență pentru tinerii matematicieni 
este organizat, de fapt, de Inspectoratul Școlar 
Județean Constanța și și-a început activitatea 
în urmă cu patru ani. Inițial, centrul era destinat 
elevilor de clasa a VIII-a, iar ulterior și-a extins aria 
de lucru și pentru elevii de clasa a X-a. Anul trecut 
ne-am alăturat și noi centrului, cu clasele a XI-a și 
a XII-a. Avem o comunicare mai lejeră cu ei și astfel 
acoperim toți anii de liceu. Am luat decizia de a 
ne înscrie și în noi în acest centru pentru a sprijini 
pregătirea elevilor din clasele terminale de liceu. Eu 
personal sunt responsabilă pentru adminstrarea, 
distribuirea si strângerea cataloagelor, 
popularizarea subiectelor”, a explicat prof. univ. 
dr. Viviana Ene. 

I-am găsit pe tinerii matematicieni absorbiți 
de fascinanta lume a matematicii într-o 
sâmbătă, la centrul de excelență, organizat la 
sediul de pe bulevardul Mamaia al Universității 
„Ovidius”. Alături de ei era lect. univ. dr. Denis 
Ibadula, care a precizat: „Acest centru este foarte 
special, funcţionând, iniţial, ca un loc unde sunt 
pregătiți elevi foarte buni din clasele V-VIII din 
școlile constănțene. Partea de liceu a fost însă 
preluată de Universitatea «Ovidius»”. Totodată, 
Denis Ibadula a menționat că „centrul se bucură 
de un mare success”. „Aici vin elevi foarte buni de 

la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân sau Liceul 
Teoretic Internațional de Matematică. Centrul 
este o pepinieră pentru pregătirea olimpicilor la 
matematică. Deși acesta se adresează claselor a 
XI-a şi a XII-a, vin și elevi foarte buni de la clasele a 
IX-a şi a X-a de la liceele de elită ale Constanţei”, a 
explicat lect. univ. dr. Denis Ibadula. 

„PASIUNEA MEA ESTE MATEMATICA”

Liceenii care frecventează acest centru de 
excelență în matematică se declară extrem de 
încântați de existența sa, considerând că este un 
bun prilej pentru ei de a-și îmbogăți cunoștințele 
și de a-și perfecționa aptitudinile.

„Pasiunea mea este matematica și îmi doresc 
să progresez. Fondarea acestui centru este o idee 
bună pentru că așa ne întâlnim mai mulți elevi 
de la mai multe școli și întotdeauna e bine să-ți 
cunoști competiția”, a declarat Ana-Maria Milcu, 
de la Liceul Teoretic Internaţional de Matematică 
(ICHC).

Andrei Bâra, elev la acelaşi liceu, a mărturisit: 
„Îmi place matematica și vreau să fiu foarte bun. 
Acest centru de excelență e super, am văzut că în 
toate orașele mari din țară sunt organizate astfel 
de centre, pentru a-i ajuta pe olimpici”.

Mihai Iliant, elev la Colegiul Naţional Mircea 
cel Bătrân (CNMB), ne-a explicat că la acest 
centru „înveți multe lucruri, iar ceea ce nu înțelegi 
la școală, prefecționezi aici. Consider că dacă 
muncești mult și cu seriozitate poți ajunge olimpic, 

Facultatea de Matematică şi Informatică

continuare în pagina 11 ->
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așa cum am reușit eu, iar acest centru îi ajută foarte 
mult pe tinerii care iși doresc asta cu adevărat”, a 
declarat liceanul.

Acest centru de excelență este bine văzut 
inclusiv de studenții Facultății de Matematică 
și Informatică din cadrul Universității „Ovidius”. 
Ei se declară încântați de faptul că facultatea 
lor organizează un astfel de centru. „Din punctul 
meu de vedere este un eveniment bine-venit și o 
oportunitate pentru ca elevii de liceu să își arate 

priceperea în domeniul matematicii”, a menţionat 
Dorin Cristea, student în anul I. 

Cătălin Cercel, student în anul II, este de 
părere că „faptul că facultatea încurajează şi 
susţine astfel de iniţiative nu poate fi decât ceva 
benefic. Participanții la centrul de excelenţă au 
astfel ocazia să își îmbunătățească abilitățile și să 
se remarce”, a declarat studentul matematician.

Andreea GUZGĂ şi Andrei FLANGEA sunt studenţi în 
anul I la Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de 

Litere.

Ca în fiecare an, studenţii din anul I ai 
Universităţii „Ovidius” Constanţa (UOC) au parte 
de tradiţionala petrecere menită să le facă mai 
uşoară adaptarea la viaţa universitară. Anul 
acesta, Balul Bobocilor Universităţii „Ovidius” 
a fost organizat de Liga Studenţilor din UOC în 
luna noiembrie, într-un club foarte popular în 
oraş.

Cei 16 boboci participanţi la concursul 
organizat cu ocazia Balului Bobocilor au concurat 
pentru locurile 1, 2 şi 3, dar şi pentru titlul de 
Miss/Mister Popularitate. Organizatorii balului 
au pregătit şi o super tombolă, câştigătorul fiind 
ales chiar în noaptea balului cu ajutorul aplicaţiei 
random.org. Ulterior, studenţii au participat 
la after-party-ul în cinstea lor, atmosfera fiind 
întreţinută de cei mai buni DJ Fratelli, de trupa 
de dans All In One Dance, dar şi de artiștii Speak 

şi Ami. La eveniment au participat atât studenţii 
Universităţii „Ovidius”, cât şi studenţi din alte 
centre universitare şi prieteni care îşi doreau să 
fie alături de bobocii ovidieni. Obiectivul acestui 
bal a fost acela de a facilita integrarea noilor 
studenţi, prin socializare şi distracţie.

În ceea ce priveşte câştigătorii ediţiei din 
acest an a Balului Bobocilor UOC, aceştia sunt: 

locul I a fost ocupat de 
perechea formată din 
Silviu Sebastian Stan 
(Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport) şi Adriana 
Ivan (Facultatea de 
Farmacie), locul II, de 
perechea Andrada 
Surdeanu şi Cristi Nedelcu 
(Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport), iar locul 
III, de Ioana Ionescu 
şi Nicolae Seceleanu 
(Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative).

Titlurile de Miss şi 
Mister Popularitate le-
au revenit Elizei Ioana 
Stanciu, studentă la 

Facultatea de Farmacie, şi lui Lucian Ionescu, 
student al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi 
Inginerie.

Bobocii care au participat la acest bal s-au 
putut bucura de o petrecere memorabilă, în care 
muzica de calitate şi distracţia au fost cuvintele 
de ordine.

Sabrina POPA este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Eveniment
O petrecere doar pentru studenţii ovidieni

<- urmare din pagina 10
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Reprezentanţii conducerii Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa (UOC), ai Facultăţii 
de Matematică şi Informatică şi ai Facultăţii 
de Litere au primit, la începutul acestui an 
universitar, delegaţia condusă de ambasadorul 
Republicii Turcia la Bucureşti, E.S. Osman Koray 
Ertaş. În acest context, au avut loc discuţii ce 
au vizat întărirea şi dezvoltarea cooperării în 
domeniul educaţiei şi cercetării. Cele două părţi 
au apreciat colaborarea fructuosă dintre UOC şi 
Agenţia de Cooperare şi Coordonare Turcă 
(TİKA) la Bucureşti şi rezultatele înregistrate 
până la momentul actual. 

Totodată, acestea şi-au exprimat dorinţa 
de a continua proiectele comune, atât în ceea 
ce priveşte infrastructura academică, cât şi 
activităţile de cercetare şi manifestările ştiinţifice 
bilaterale. Nu mai puţin important, oficialităţile 
din Turcia au ţinut să menţioneze că Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa se defineşte ca cel mai 
important pol academic în zona Mării Negre şi 
au evocat, în această ordine de idei, modelul 
României cu privire la convieţuirea armonioasă 
a tuturor minorităţilor naţionale. 

Întrevederea a inclus o serie de vizite la 
principalele proiecte demarate de UOC cu 
sprijinul TİKA, şi anume Biblioteca Facultăţii 
de Matematică şi Informatică, „Çahit Arf”, 
Laboratorul de cercetare matematică româno-
turc „Grigore Moisil” şi Lectoratul de Limbă, 

Cultură și Civilizație Turcă, „Mehmet Akif Ersoy” 
din cadrul Facultăţii de Litere. 

Delegaţia a vizitat şi Laboratorul de Cercetare 
în domeniul Realităţii Virtuale şi Augmentate 
(CERVA). E.S. Osman Koray ERTAŞ a fost însoţit de 
patru deputaţi ai Comisiei pentru politică externă 
din Parlamentul de la Ankara, Hasan Basri KURT, 
Mustafa SERDENGEÇTİ, Azmi EKİNCİ şi Çetin 
ARIK, consulul general al Republicii Turcia la 
Constanţa, Ali BOZÇALIŞKAN, şi coordonatorul 
Agenţiei de Cooperare şi Coordonare Turcă 
(TİKA) la Bucureşti, Hacı Ahmet DAŞTAN. UOC 
a fost reprezentată, la aceste discuţii, de prof. 
univ. dr. Sorin RUGINĂ, prorectorul responsabil 
cu dezvoltarea și implementarea strategiei 
pentru studenții străini și rezidenți, conf. univ. 
dr. Liliana Ana TUȚĂ, prorectorul responsabil 
cu dezvoltarea și implementarea strategiei 
de cercetare, dezvoltare și inovare, prof. univ. 
dr. Mihai GÎRȚU, prorectorul responsabil 
cu dezvoltarea și implementarea strategiei 
administrative și a celei privind studenții și 
absolvenții, lect. univ. dr. Alexandru BOBE, 
decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, 
prof. univ. dr. Wladimir BOSKOFF, decanul 
Facultăţii de Litere, prof. univ. dr. Cristina 
TAMAŞ, şi directorul Laboratorului de cercetare 
matematică româno-turc „Grigore Moisil”, lect. 
univ. dr. Denis IBADULA.

Mădălina VROTE este studentă în anul I la 

Universitatea Ovidius, gazdă a unei delegaţii din 
Turcia

Colaborare
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Facultatea de Medicină din cadrul 
Universităţii „Ovidius” a organizat, la începutul 
lunii decembrie, în colaborare cu Asociația 
Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici - 
Constanța (ASMTMC), un eveniment dedicat 
bătrânilor din azil, precum şi o acţiune menită 
să aducă zâmbetul pe chipul copiilor internaţi 
la Secţia de Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Constanţa.

Cel dintâi eveniment a constat într-un atelier 
de hand made, în care persoanele vârstnice 
au confecţionat, alături de studenţi, obiecte 
decorative. Victoria Iordache, coordonatoarea 
departamentului „SCORP“ din cadrul Asociației 

Studenților Mediciniști și Tinerilor 
Medici - Constanța a vorbit, pentru 
revista „Ovidianum”, despre cele 
două acţiuni: „Primul proiect pe care 
l-am realizat se numeşte «Implică-te 
în căminul persoanelor vârstnice!» și a 
avut loc pe 9 decembrie. În calitate de 
coordonator mi-am propus să organizez un soi 
de atelier pentru confecţionarea decoraţiunilor în 
spirit de sărbătoare. A fost o activitate interactivă, 
o zi în care bătrânii au putut socializa şi în care, 
totdată, și-au canalizat atenţia şi îndemânarea 
în vederea realizării acestor obiecte. Îmi doresc ca 
această activitate să scoată în evidenţă respectul 
nostru şi faptul că tinerii pe care noi îi reprezentăm 
nu abandonează generaţia buniciilor noştri, 
ci îi sprijină şi contribuie pentru ca ei să aibă o 
bătrâneţe demnă“.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea proiect, 
acesta s-a numit „Moş Crăciun la Pediatrie” 
şi, conform declaraţiilor studentei Victoria 

Iordache, iniţiativa are deja o tradiţie în cadrul 
Asociației Studenților Mediciniști și Tinerilor 
Medici - Constanța. „În contextul acestei acţiuni 
oferim cadouri copiilor internaţi la Secţia de 
Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa. Ca în 
fiecare an, vom strânge pachete pentru a-i bucura 
pe micuţi şi pentru a le smulge un zâmbet cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă. Proiectele noastre 
sunt realizate cu sprijinul colegilor noştri, dar şi al 
sponsorilor dorinici să ne ajute în aducerea unui 
strop de fericire pe chipul oamenilor”, a ţinut să 
menţioneze Victoria Iordache.

De altfel, studenții Facultății de Medicină 
organizează proiecte pe bandă rulantă. Sunt 

foarte dedicați activității lor, își exersează 
abilitățile de viitori medici și își propun 
să satisfacă nevoia de educație pentru 
sănătate pentru oameni de toate vârstele, 
urmând cursul către viitoarea lor carieră. 
Aceştia fac și cursuri de practică medicală, 
prin care își însușesc noțiuni fundamentale 
pentru un viitor cadru medical.        

Despre activitatea lor, președintele ASMTMC, 
Mihai Spălețelu a declarat: „Consider că toată 
munca de voluntariat pe care o depune echipa 
ASMTMC are un impact pozitiv atât asupra 
studenților, cât și asupra populației. Proiectele 
medicale pe care le organizăm au luat naștere 
din dorința studenților de a aprofunda ceea ce au 
învățat la cursuri. Pe lângă workshop-uri, susţinem 
și proiecte umanitare, derulate din dorința de 
a-i ajuta pe cei nevoiași, dar și de a informa a 
populației cu privire la diferite afecțiuni şi la 
depistarea din timp a acestora”.

Florina NĂNESCU este studentă în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Medicină
O iarnă plină de proiecte pentru studenţi
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Dezbatere privind genialitatea în cultura română din 
secolul XIX

Facultatea de Litere a Universităţii „Ovidius“ 
Constanța (UOC) a găzduit, în luna noiembrie, 
în Sala „Umberto Eco“, un eveniment organizat 
în colaborare cu Filiala Dobrogea a Uniunii 
Scriitorilor din România şi cu Biblioteca 
Universitară „Ioan Popişeanu”: conferinţa 
„Geniile de dinaintea geniului. Regimurile 
excepţionalităţii în cultura română din secolul 
al XIX-lea”, conferinţă susţinută de Adrian 
Tudurachi, cercetător la Institutul de Lingvistică 
și Istorie Literară „Sextil Puşcariu“ din Cluj-

Napoca. Conferinţa a fost urmată de lansarea 
cărţii „Fabrica de geniu. Naşterea unei mitologii 
a productivităţii literare în cultura română (1825-
1875)“, semnată de Adrian Tudurachi şi apărută 
la Editura Institutul European în 2016. Volumul 
lui Tudurachi a fost prezentat de prof. univ. dr. 
Cristina Tamaş, decanul Facultăţii de Litere din 
cadrul UOC, prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România 
- Filiala Dobrogea, conf. univ. dr. Lăcrămioara 
Berechet şi conf. univ. dr. Alina Buzatu.

Încă de la începutul discursului său, Tudurachi 
a ţinut să sublinieze ambivalența cu care a fost 
privită genialitatea încă din secolul XIX, atunci 
când apăruse ideea de geniu în literatura 
română. „Vă pot mărturisi că una dintre cele mai 
obsedante şi mai preocupante idei cu care m-am 
confruntat în momentul în care am lucrat pe 
problematica genialităţii în secolul al XIX-lea a 
fost chiar situarea noastră ambivalentă, echivocul 
raportului nostru cu problema genialităţii: pe de o 
parte, suntem foarte aproape, în termeni biologici, 
de acei oameni care vorbeau despre geniu în toate 
aspectele sale. Dacă ne gândim la bunicii noştri 
sau la străbunici, ne raportăm la nişte oameni 
care s-au format într-o şcoală în care li se vorbea 

în mod curent despre genialitate. Pe de altă parte, 
genialitatea românească este încarnată printr-o 
singură figură -Mihai Eminescu - geniul naţional, 
geniul poetului romantic, care, mai degrabă, 
este un vestigiu, nu e nici cea mai tipică realizare 
şi nu transmite acum ceea ce le transmitea lor în 
perioada sa“, a declarat Tudurachi.

Prin raportarea la o temă cu un conținut 
laborios, problematica genialității în secolul XIX, 
Adrian Tudurachi oferă o notă de originalitate 
cărții sale. 

Prof. univ. dr. Angelo Mitchievici a declarat, în 
cadrul evenimentului, că Adrian Tudurachi este 
„unul dintre puţinii cercetători ce reuşesc să intre în 
intimitatea fenomenului literar al acelei perioade 
şi să deconspire o serie de fenomene care ulterior 
devin perene în literatură“.

Ideile lui Tudurachi referitoare la condiția 
omului de geniu au fost apreciate de profesorii 
UOC, care au subliniat faptul că cercetătorul s-a 
raportat la temă astfel încât aceasta să fie cât mai 
accesibilă pentru cititorii săi. „În cazul cărţii lui 
Adrian Tudurachi, constatăm cu bucurie un demers 
împlinit, substanţial, responsabil, provocator. Ți-l 
poţi reprezenta pe autor aplecat asupra cărţilor, nu 
puţine, dar mereu atent la propria voce, modulând 
efecte persuasive, uzând de spiritul de fineţe, 
pentru a îmblânzi metalimbajul poetic”, a afirmat 
conf. univ. dr. Alina Buzatu, directorul Bibliotecii 
Universitare „Ioan Popişteanu”.

Există nevoia unor discuții despre 
genialitate într-o societate din ce în ce 
mai falsă? Există nevoia unor discuții despre 
genialitate într-o societate din ce în ce mai 
falsă? „Este o întrebare cu mai multe răspunsuri. 
Avem, pe de o parte, un răspuns negativ, că nu 
avem nevoie, pentru că avem alte modalităţi 

Facultatea de Litere

continuare în pagina 15 ->



15

de a identifica proiecţiile ideale ale existenţelor 
noastre. Pe de altă parte, avem foarte multe 
gesturi ale culturii populare prin care se revine la 
o cultură a genialităţii, ceea ce înseamnă că există 
nişte nevoi pentru o asemenea reprezentare. 
Cred că, din acest punct de vedere, studiile 
literare ar trebui să ţină pasul cu nevoile societăţii 
şi ar trebui să intre mai mult în acea dimensiune“, 
a explicat Adrian Tudurachi.

Adrian Tudurachi este critic, istoric literar, 
profesor și cercetător al Institutului de 
Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din 

Cluj-Napoca. Se află printre membrii delegaţiei 
române, alături de prof. dr. Rodica Zafiu, prof. 
dr. Ioana Both  şi conf. dr. Mircea Vasilescu, 
în programul „Avangarda Europeană: între 
naţionalism şi internaţionalism”. Colaborează cu 
scriitori români şi străini, alături de care a publicat 
o serie de volume: „Literature in Totalitarian 
Regimes. Confrontation, Autonomy, Survival” 
(2011), „Storia, identità e canoni letterari” (2013) 
şi altele.

Florina NĂNESCU este studentă în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Workshop de psihologie militară

Studenţii şi masteranzii Facultăţii de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei au participat, la începutul 
lunii noiembrie, în campusul Universităţii 
„Ovidius”, la un eveniment intitulat „Workshop 
de psihologie militară”. La acest workshop au 
fost prezente cadre militare de la baza NATO 
- Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa, 
dintre care amintim pe US Army Lieutenant 
Colonel John Hadley, US Army Master Sergent 
Robert Talmage, US Army Corporal Sialofioaana 
Meredith, US Navy Hospital Corpsman Second 
Class Andrew Bui, US Army Petty Officer Third 
Class Eric Kirby şi First Lieutenant Peehler Grant. 

Potrivit declaraţiilor lect. univ. dr. Raluca 
Matei de la Facultatea de Psihologie, în cadrul 
acestui workshop fost dezbătute aspecte privind 
impactul programelor psihologice, educaționale 
și sociale privind pregătirea pentru înrolarea în 
armată în SUA, pregătirea psihologică pentru 
război, gestionarea stresului post-traumatic și 
impactul emoțional asupra familiilor cadrelor   
militare.

Conform spuselor conf. univ. dr. Rodica 
Enache, „studenții programelor de licență 
Psihologie și Asistență socială și de Master 
Psihodiagnoza Personalității au apreciat 
profesionalismul cadrelor militare și deschiderea 
lor către comunitate”.

Ulterior participării la acest eveniment, 
Andreea Cătălina Vizireanu, studentă în anul 
III la Facultatea de Psihologie a declarat: „Mi-am 
dat seama de sacrifciile pe care aceşti militari le fac 
şi de puterea cu care ei îşi continuă viaţa de zi cu 
zi. Am învăţat că problemele mele nu reprezintă 
nimic în raport cu ceea ce se confruntă ei”. 

Teodora Mîndilă, studentă, şi ea, în anul III 
la Psihologie, susţine că participarea la acest 
workshop a ajutat-o în dezvoltarea sa personal: 
„Această experienţă m-a ajutat să văd prin ochii 
militarilor cât de greu le este să îşi părăsească 
mereu familiile, pentru a-şi servi ţara. Am înţeles 
acum mult mai bine, în calitate de viitor practician, 
ce înseamnă de fapt psihologia militară, nu numai 
în teorie, ci şi în practică, deoarece contactul direct 
cu  câmpul de luptă este profund emoţionant”.  

Studentă la Facultatea de Psihologie din cadrul 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), Sena 
Petrea a mărturisit, la finalul evenimentului: „Am 
apreciat autenticitatea răspunsurilor oferite de 
militari, curajul şi patriotismul de care dau dovadă. 
Fiecare misiune poate aduce cu sine moartea, dar, 
cu toate acestea, ei au curajul să meargă mai 
departe”.

La această manifestare au participat, din 
partea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei din cadrul UOC, lect. univ. dr. Raluca 
Matei, organizator al workshop-ului, conf. univ. 
dr.  Daniela Căprioară, conf. univ. dr.  Rodica   
Enache, conf. univ. dr. Filaret Sîntion, conf. univ. 
dr. Mircea Marica, directorul Departamentului 
de Psihologie și Asistență socială, conf. univ. dr. 
Laura Giurgiu, lect. univ. dr. Claudia Sălceanu 
și lect. univ. dr. Mariana Călin.

Invitaţii şi-au arătat disponibilitatea de a 
participa şi la alte acţiuni şi workshop-uri similare, 
alături de studenţii Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei.

Alina NICULESCU este studentă în anul I la 
Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
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Studenţii de la Autovehicule Rutiere, seduşi de 
industria auto 

Specializarea Autovehicule Rutiere 
din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, 
Industrială și Maritimă a Universităţii „Ovidius” 
Constanţa a organizat, în luna noiembrie, în 
parteneriat cu Grupul Renault, o întâlnire cu 
studenţii, în Aula Bibliotecii Universitare „Ioan 
Popișteanu”. Evenimentul a făcut parte din 
programul „Drive Your Career@ Renault”, 
care are ca scop dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale studenţilor şi debutul în 

carieră, prin prezentarea diversităţii 
şi a specificului meseriilor din 
industria auto, încurajarea găsirii 
unor soluţii creative la provocările 
tehnice actuale şi testarea maşinilor 
companiei.

În acest context, între 4 şi 5 
noiembrie, în holul Bibliotecii 
Universitare „Ioan Popișteanu” a 
avut loc o expoziţie care a marcat 
realizările tehnice inovative şi 
rezultatele obţinute la diverse 
competiţii de profil de către 
studenţii Specializării Autovehicule 
Rutiere.

Universitatea „Ovidius” Constanţa 
este partener în proiectele 

educaţionale demarate de Grupul Renault de 13 
ani. „Drive Your Career@ Renault” se derulează 
în campusurile universitare ale principalelor 
universităţi cu profil tehnic din România, din 
12 oraşe: Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, 
Târgovişte şi Timişoara.

Emilia LIPA este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
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Peste 800 de studenţi au participat la crosul Ovidius 
Antidrog

Crosul studenţesc „Ovidius” a devenit o tradiţie 
pentru studenţii din cadrul Universităţii ,,Ovidius” 
Constanţa şi asta pentru că prima ediţie a acestui 
eveniment a avut loc în urmă cu 16 ani. Anul 
acesta, crosul a fost organizat de Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport în parteneriat cu Agenţia 
Naţională Antidrog, prin Centrul de prevenire, 
evaluare și consiliere antidrog Constanța. 

Acţiunea îşi propune să îi facă pe studenţi 
să înţeleagă cât de importantă este mişcarea 
pentru a avea o viaţă sănătoasă, dar şi să îi 
motiveze să-şi petreacă timpul liber într-un mod 
benefic pentru sănătatea lor, pentru menţinea 
unui tonus bun.

În pofida faptului că, pe 26 noiembrie, vremea 
nu a fost tocmai prietenoasă, studenţii s-au 
adunat în număr foarte mare, pregătiţi să alerge. 
Startul competiţiei s-a dat în faţa sediului Radio 
Constanţa, iar punctual de sosire a fost stabilit 
la Cazinoul din Mamaia. În ceea ce îi priveşte pe 
participanţi, la acest cros studenţesc au alergat 
262 de băieţi şi 570 de fete.

Numărul impresionant al studenților 
participanți la cros reprezintă o dovadă a 
faptului că tinerii sunt din ce în ce mai conştienți 
de efectele negative pe care le aduce consumul 
de droguri, dar și de faptul că mișcarea este 
un element imperios necesar în menținerea 
sănătății. Studenții au fost premiați la sfârsit cu 
tricouri, diplome și cărți.

Primul băiat clasat la acest cros este Vlad 
Ionuţ Tănase, student în cadrul Facultăţii de 

Inginerie Mecanică, în anul I. La finalul 
evenimentului, tânărul a declarat: 
,,Această acţiune mi s-a părut ceva 
curat pentru organism. Am participat 
pentru a îi motiva şi pe ceilalţi să o 
facă, dar şi pentru a susţine campanile 
antidrog”.  

Pe locul al doilea s-a clasat Ştefan 
Tudose, student al Facultăţii de 
Medicină Generală, în anul II. A fost 
urmat, pe locul trei, de Ghildiagi 
Servi, student în anul II la Facultatea 
de Drept a Universităţii ,,Ovidius” 
Constanţa. 

În clasamentul fetelor, pe primul loc 
se află Maria Olaru, studentă în anul 
II la Facultatea de Litere, Specializarea 

Română-Franceză , care a mărturisit: ,,Respect 
sportul! Am avut mereu o rezistenţă bună, tocmai 
de aceea particip la astfel de activităţi încă din 
timpul liceului, fiindcă este o adevărată plăcere 
pentru mine, dar şi pentru că încerc mereu să ies 
din monotonie”. 

Pe locul II s-a clasat Mădălina Postolachi, 
studentă în anul I la Facultatea de Construcţii, 
în vreme ce, pe locul trei în clasament se află 
Andreea Zereghi, studentă în primul an la 
Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Studenţii ovidieni ne-au împărtăşit impresiile 
lor cu privire la acest cros. Raluca Brumă, studentă 
în anul II la Facultatea de Litere, Specializarea 
Engleză-Germană, a declarat: ,,Anul trecut nu am 
avut ocazia să particip, dar acum mă bucur că o 
pot face. Am făcut sport şi înainte, mai mulţi ani. 
Organizarea mi se pare foarte bună”. Georgiana 
Eftodi, studentă în anul II la Facultatea de Litere, 
Specializarea Engleză-Germană, a menţionat: 
,,Este pentru a doua oară consecutiv când particip 
la acest concurs. Sunt foarte apropiată de sport și 
vreau să îmi mențin o condiție fizică bună”. 

Monica Codrea, studentă în anul II la 
Facultatea de Drept, a declarat, cu puţin timp 
înainte de a se da startul: ,,Consider că este un 
foarte bun prilej pentru a ne menţine sănătatea. 
Am participat şi anul trecut cu bucurie şi sunt 
sigură că o să mai particip. Abia aştept să se dea 
startul”. 

Nina FAITAŞ este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
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„Schimbarea la faţă” a parcului din Campusul 
Universităţii „Ovidius”

Organizaţiile studenţeşti din cadrul 
Universităţii „Ovidius” Constanţa (UOC) au 
participat, în luna noiembrie, la o acţiune 
de plantare de copaci în parcul Campusului 
universitar. Evenimentul a constat în plantarea 
a 50 de platani. Acţiunea de reamenajare şi 
înfrumuseţare a spaţiului de recreere pentru 
studenţi a fost coordonată de prorectorul 
responsabil cu probleme de dezvoltare şi 
implementare a strategiei administrative şi a 
celei privind studenţii şi absolvenţii, lect. univ. dr. 
Alexandru Bobe, şi de şeful Biroului de servicii 
pentru studenţi şi alumni, lect. univ. dr. Liviu 
Merdinian. „Cosmetizarea” acestui spaţiu verde 
are loc ca urmare a unei colaborări între Primăria 
Municipiului Constanţa şi Universitatea „Ovidius”. 
UOC nu se află însă la prima experienţă de acest 
gen, căci în primăvara acestui an, tot în parcul 
Campusului universitar au mai fost plantaţi de 
50 de arbori.

Acest parc a beneficiat şi de sprijinul 
Asociaţiei Mai Mult Verde şi APM Terminals 
România, în urmă cu patru ani. 60 de voluntari 
au participat  atunci la acţiune, plantând diferite 
specii de arbori: paltin de munte, stejar, platan, 
catalpă, tei, prunus pissardi, precum şi arbuşti 
forythis, tamarix, cotoneaster şi mojdrean. 

Realizarea unor alei şi amplasarea băncilor 
în zona acestora au  completat acţiunile de 
amenajare a spaţiului verde la de Universitatea 
„Ovidius”. 

ISTORICUL TERENULUI 

Informaţiile privind terenul din  parcul 
Campusului universitar spun că, înainte de 1991, 
acesta a avut altă întrebuinţare şi anume, una 
agricolă, fiind ocupat de vii şi că a fost lotizat 
(în absenţa unui studiu urbanistic), în loturi de 
2.500 mp, dintre care unele au fost reîmpărţite 
ulterior şi atribuite în proprietate persoanelor 
fizice şi juridice prin reconstituirea dreptului de 
proprietate.

Rămâne de văzut dacă acest spaţiu preţios va fi 
valorificat la adevărata să valoare şi va reprezenta 
un etalon pentru Campusul Universităţii. El 
poate prezenţa un interes ridicat din partea 
studenţilor care doresc să se recreeze înainte 
sau după cursuri. Acest părculeţ poate fi ca un 
fel de „hol de aşteptare”, un hol ce premeditează 
intarea în stufoasa „încăpere” a Universităţii.

Petruţ IACOB este student în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Eveniment
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Studenţii Specializării Jurnalism continuă tradiţia 
serbării de Crăciun

Studenţii Specializării 
Jurnalism din cadrul Facultăţii 
de Litere a Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa au 
marcat, şi anul acesta, printr-un 
eveniment cu totul deosebit, 
sărbătorile de iarnă. Au 
organizat tradiţionala serbare 
de Crăciun, la care au luat parte 
studenţii din anii I, II şi III, foşti 
absolvenţi, dar şi profesori ai 
specializării: prof. univ. dr. Ana 

Maria Munteanu, conf. univ. 
dr. Aurelia Lăpuşan, conf. univ. 
dr. Raluca Petre, lect. univ. 
dr. Mariana Tocia, asist. univ. 
dr. Ada Codău, drd. Adelina 
Tocitu, drd. Monixa Coroiu şi 
drd. Valentin Vanghelescu. La 
serbare a participat şi decanul 
Facultăţii de Litere, prof. univ. 
dr. Cristina Tamaş.

Evenimentul a inclus, anul 
acesta, un moment muzical de 
excepţie. Studenţii din anii I şi II 
au cântat colinde, acompaniaţi 
la chitară de Andrei Flangea, 
student în anul I al specializării. 
Clasicele colinde au alternat 

însă cu melodii din zona de pop 
şi rock, dar şi jazz.

Clipele cele mai savuroase 
au fost, cel mai probabil, cele 
în care, în urma unei tombole, 
studenţii şi profesorii şi-au 
făcut, unii altora, cadouri 
simbolice, constând în cărţi, 
dulciuri şi decoraţiuni de brad. 
Momentele în care au fost 
citite mesajele care au însoţit 
cadourile au fost extrem de 

emoţionante, fiindcă mesajele 
venite din partea profesorilor 
către studenţi au cuprins numai 
gândurile lor bune pentru 
viitorii jurnalişti şi profesionişti 
din zona comunicării.

Atmosfera a fost una 
veselă, cordială, încărcată 
de numeroase momente de 
amuzament. „Martor” al acestei 
tradiţii a studenţilor jurnalişti 
a fost, ca în fiecare an, un brad 

imens, împodobit de 
studenţi. Este pentru al 
zecelea an consecutiv 
când studenţii de la 
Specializarea Jurnalism 
a Facultăţii de Litere 
organizează serbarea de 
Crăciun. Putem spune, 
aşadar, că vorbim despre 
o frumoasă tradiţie, 
care înglobează amintiri 
şi emoţii şi care, de 
asemenea, contribuie 
la întărirea unei relaţii 
student-profesor.

Eduard Ioan TUDOR 
este student în anul I la 
Specializarea Jurnalism din 
cadrul Facultăţii de Litere.

Facultatea de Litere
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Studenții Specializării Energetică Industrială 
din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, 
Industrială și Maritimă a Universității „Ovidius” 
Constanța, au participat, la începutul anului 
universitar, la un atelier de lucru ce a avut ca temă 
„Implicarea localităților din județul Constanța în 
Reţeaua Națională E-Bike Net”. Evenimentul se 
înscrie în seria activităților cuprinse în proiectul 
E-Bike Net - „Reţeaua de biciclete electrice”, 
ce se derulează în perioada 2016-2018, sub 
coordonarea Asociației Române pentru Industrie 
Electronică şi Software - filiala Oltenia.

În cadrul atelierului au fost prezentate 
obiectivele specifice și planurile de activități 
ale proiectului PORTIS - „Orașe Port - dezvoltare 
durabilă prin inovare”, care se derulează în cadrul 
programului CIVITAS, având ca scop promovarea 
măsurilor de mobilitate durabilă în orașele port 
prin încurajarea utilizării surselor regenerabile 
de energie și a sistemelor de transport electrice. 

De asemenea, a fost prezentat proiectul 
E-BIKE Net, care îşi propune crearea unei reţele 
pentru biciclete electrice în întreaga zonă 

transfrontalieră România - Bulgaria, în scopul de 
a realiza o mobilitate individuală îmbunătăţită 
a transportului durabil. În cadrul proiectului 
se vor aloca o serie de biciclete electrice și vor 
fi amenajate stații de încărcare în Constanța, 
Mangalia, Năvodari, Medgidia și Cernavodă. 
Totodată, vor fi întreprinse mai multe activități 
de promovare în vederea încurajării utilizării 
acestor mijloace de transport cu impact ecologic 
redus.

Studenții de la Specializarea Energetică 
Industrială au avut ca temă conceperea unor 
planuri de afaceri pentru promovarea mobilității 
electrice și de utilizare a surselor regenerabile 
de energie în județul Constanța, planuri care au 
fost prezentate în cadrul unui eveniment special 
organizat în luna noiembrie a acestui an.

Emilia LIPA este studentă în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Studenții promovează bicicletele electrice
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
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Conferință internațională despre cunoaştere şi 
transcendenţă

Facultatea de Teologie

Facultatea de Teologie din cadrul Universității 
„Ovidius“ Constanţa a organizat, în perioada 
31 octombrie - 6 noiembrie, în parteneriat cu 
Centrul de Studii Indiene al Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Studii 
Orientale al Universității Jagiellonian (Polonia), 
Facultatea de Arte Liberale a Universității „Bath 
Spa” (Marea Britanie), Institutul de Filosofie 
și Religie „Vijnananilayam” (India), Institutul 
de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” 
al Academiei Române, Filiala Iași, Centrul de 
Studii și Dialog Interreligios și Intercultural 
al Universității din București și Arhiepiscopia 

Tomisului Conferința internațională Knowledge, 
Reality, Transcendence. A Dialogue between 
East and West.

Cu o largă participare națională și 
internațională - 42 de profesori și cercetători din 
13 țări (Marea Britanie, SUA, Italia, Egipt, Polonia, 
Elveția, Germania, Slovacia, Pakistan, Rusia, 
Filipine, Tailanda, România) -, acest eveniment 
academic și-a propus să analizeze posibilele 
convergenţe sau deosebiri de formă și de fond 

între teologia creștină și filosofiile orientale 
în privința cunoașterii Divinului. Relevanța 
academică a acestui eveniment este dată de 
faptul că fiecare cultură religioasă are limbajul ei 
și propria construcție filosofico-teologică asupra 
realității și a Transcendenței.

Secțiunile conferinței au vizat abordarea 
următoarelor teme generale: „Cunoașterea 
(gnosis, vidya, jnana, prajna): perspective filosofice 
și teologice”, „Transcendența în creștinism, 
hinduism, budism, taoism, Confucianism”, 
„Cunoaștere și adevăr: perspective filosofice 
și teologice”, „Dualitate (subiect - obiect) și 

nondualitate în experiența cognitive”, „Negație 
și apofatism în orizontul comparativ: creștinism, 
hinduism, budism”, „Cunoaștere și îndumnezeire 
(iluminare, eliberare)”,  „Relația dintre cunoaștere 
și credință”, „Cunoaștere religioasă și cunoaștere 
științifică: complementaritate sau contrarietate?”, 
„Agnosticism - analiză critic” şi „Realitate, 
conștiință, minte: perspective filosofice”.

Andrei FLANGEA este student în anul I la Specializarea 
Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.
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Fiecare început reprezintă o nouă etapă 
din viața noastră. Există începuturi care ne 
înspăimântă, începuturi care ne schimbă, 
care ne determină fie să renunțăm fie, din 
contră, să mergem mai departe. Este esenţial 
însă să ne fi dorit drumul ales. Un astfel de 
început este viața de student. Momentul 
în care ne sperie aproape tot ce e nou, 
momentul în care avem, poate, senzaţia că 
nu ne vom descurca.

Ne vom aminti mereu. 3 octombrie. 
Un soare puternic şi o boare de vânt salută 
mulţimea adunată în Piaţa Ovidiu. Studenţii 
mai mari s-au strâns ca la o reuniune de 
familie. Unii boboci - iar aici ne includem şi pe 
noi - privesc în jur aşteptând o faţă cunoscută, 
căreia să-i zâmbească şi să-i spună câteva 
cuvinte. Asta, pentru a mai scăpa de emoţiile 
pe care le poartă ascunse, la deschiderea 
anului universitar. Pentru ei, ziua aceasta 
înseamnă, totuşi, începerea unui nou serial 
din viaţă.

Am trecut de prima probă a iniţierii 
spre maturitate: Bacalaureat şi admiterea 
la facultate. Acum urmează însă alta. Mai 
grea, mai diversificată, mai complexă. O 
etapă pe care o aşteptam cu jind, pentru a 
ne descoperi şi pentru a descoperi o lume în 
care nu mai fuseserăm înainte.

În primele zile, intram uşor încordaţi în 
sălile de curs, dar curioşi să ne cunoaştem 
profesorii care ne vor însoţi de-a lungul 
acestor ani. Sunt cei care ne vor ajuta, ne 
vor da încredere, cel mai probabil, o doză de 
curaj şi care ne vor fi alături în dezvoltarea 
personală.

Astăzi, după trei luni de studenţie, ne 
amuzăm gândindu-ne la zilele de început, în 
care ne chinuiam să descifrăm orarul, în care 
abia ne recunoşteam colegii, interacţionam 
sfioşi, ne pierdeam pe holuri căutând 

biblioteca. Acum înţelegem adevăratul stres 
al temelor, al proiectelor şi al bibliografiilor 
care se vor a fi citite până în pragul examenelor 
şi dincolo de ele. 

În ceea ce priveşte proxima sesiune, 
pentru noi, evenimentul e inedit. Cei care 
au trecut deja prin asta, susţin că este cea 
mai grea, tocmai pentru că este prima. Noi 
nu ştim încă ce presupune, dar vor fi, foarte 
probabil, nopţi albe, interminabile, cu un 
pat în  care „domnesc” fişele, notele de curs, 
cărţile şi căni mari de cafea cu sau fără lapte. 
Urmează griji ce ne vor măcina gândurile 
şi insomnie. „Stinse” toate, sper, de un final 
fericit, cu toate examenele trecute cu brio.

Ceea ce ne uneşte, probabil, pe toţi, 
indiferent de facultatea, de specializarea 
pentru care am optat, este faptul că avem 
vise. Visăm să creştem, să acumulăm, să 
descoperim. Să explorăm lumi în care nu am 
mai fost niciodată înainte. Viața de student 
e ultimul refugiu al libertății de dinainte de 
maturitate. E, poate, singura perioadă din 
viaţa noastră în care putem veni dimineaţa la 
cursuri după o noapte nedormită, petrecută 
în club sau suferind din cauza iubirilor de 
adolescenţă târzie. Oricum ar fi, n-avem 
niciodată timp să ne plictisim. Emoţie, temeri, 
examene, sesiuni. Nimic nu se compară cu ce 
trăim acum. 

Anii studenţiei sunt irepetabili. Trec 
înainte de a ne da seama, creştem prea repede. 
Dar depinde de noi cum definim bucuria 
acestei perioade şi, de asemenea, depinde 
de noi în ce mod alegem s-o petrecem, astfel 
încât să avem impresia, peste ani, că totul s-a 
întâmplat ieri.

Mădălina SÎRGHI şi Cristina DRAGU sunt studente în anul I 
la Specializarea Jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere.

Studenţia, cel mai râvnit refugiu al libertăţii
Opinie
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Studenţii ovidieni în imagini

Grupaj foto realizat de Monica Mălina DIACONU şi Silvia Elmisa GHEORGHE, 
studente în anul II la Specializare Jurnalism din cadrul Facultății de Litere
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