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„Descoperă gândirea critică! Aceasta 
va stârni un val de idei continue ce 
îți vor schimba viața. E important să 
înțelegi că dincolo de cursuri, seminarii 
și percepțiile tale există un sens, 
pe care sper că îl vei găsi cât se poate 
de curând”. 
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O scrisoare pentru noul Eu

Îți scriu pentru că știu că te afli, acum, la o răscruce de drumuri, pentru că ai nevoie de mine 
și de încrederea mea. Bună! Sunt eu, dar tu, cel din viitor. Sau, altfel spus, sunt eul tău ulterior. 
Știi, lucrurile nu stau deloc așa cum crezi tu în momentul de față. Sunt mii de lucruri care nici 
nu ajung să îți atragă privirea și încă multe altele pe care nu le înțelegi încă. Îți scriu pentru a 
te ajuta să le vezi și să le percepi.

Aprinde lumina! Nu, nu un bec. Deschide o carte, pentru că poate fi o sursă de lumină în 
această lume. O carte poate fi puterea ce mișcă munții din loc, iar în acest caz muntele ești  
chiar tu. Fii deschis spre cunoaștere! Doar citind vei ști cum să înțelegi care este adevărul și să 
percepi realitatea. Nu lăsa ca întunericul necunoașterii să te înconjoare, nu poți trăi în beznă. 

Descoperă gândirea critică! Aceasta va stârni un val de idei continue ce îți vor schimba viața. 
E important să înțelegi că dincolo de cursuri, seminarii și percepțiile tale există un sens, pe 
care sper că îl vei găsi cât se poate de curând. De fapt, sunt sigur că-l vei găsi. Evită să aștepți 
prea mult și acționează! Îți mai aduci aminte proverbul care spune ,,nu lăsa pe mâine ce poți 
face astăzi”?!? Eu zic să te apuci de teme, cred că urmează să dai și un test.

Începe mereu cu tine! Creează o relație armonioasă cu tine însuți. Nu încerca să te definești 
ca fiind bun sau rău, pentru că în fiecare bine se găsește un întuneric, iar în fiecare rău, un 
gram de lumină. Fii tu însuți și acceptă-te așa cum ești, pentru că ești unic.

Păstrează doar oamenii potriviți alături de tine! Nu eu, ci timpul îți va arăta care sunt 
aceștia. Învață să-i asculți pe ceilalți, dar nu-i lăsa să-ți dicteze drumul. Tu știi mai bine unde 
vrei să ajugi, ce facultate vrei să urmezi și cine vrei să fii în viitor. Alegerile tale îți definesc 
personalitatea. Nu lăsa mâinele în jos atunci când te lovești de greutăți. Știu că poate nu ești 
înțeles pe moment, iar lumea ți se pare că merge împotriva ta. Ridică-te și ține capul sus, 
drept înainte! Acestea te fac doar mai puternic.

Iubește! Iubește-ți viața! Iubește-te pe tine! La acest capitol nu prea am multe sfaturi, dar 
ceea ce îți pot spune este doar să-ți lași sufletul deschis pentru oricine în viața ta. Doar cei ce 
vor percepe cu aderărat lumea ta vor rămâne să trăiască acolo. Aș mai zice să termini să te 
uiți la acele filme siropoase de dragoste, nu sunt deloc realiste. Caută ceea ce te pasionează 
și investește în asta, lumea ta va cunoaște noi culori! Creează-ți viața pe care ți-o dorești! 
Creează-te pe tine!

PS: Acum stinge lumina. Nu, nu închide cartea, ci becul. Mai sunt multe episoade din Game 
of Thrones înainte pe care nu o să reușești să le vezi într-o noapte. Încetează să mănânci în 
pat, m-am săturat să dorm pe firimituri! Și apucă-te de sport, kilogramele în plus nu-ți stau 
bine deloc, crede-mă! 

Nu vreau ca viitorul să te sperie, vreau doar ca tu să fii gata să-l vezi cu alți ochi decât l-am 
zărit eu.

                                                                                               Cu drag, vechiul Eu!

EDITORIAL

Ana SAJIN
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Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
i-a acordat, în luna martie, titlul de Doctor Honoris 
Causa (DHC) lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii 
Naționale a României (BNR). Evenimentul a avut loc la 
sediul UOC situat pe bulevardul Mamaia, în aula B, la 
el participând rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. 
dr. Sorin Rugină, prorectori, decani și prodecani, dar și 
numeroși alți profesori și studenți din cadrul instituției. 

Mugur Isărescu este profesor universitar doctor, 
președinte al Secției de Științe Economice, Juridice 
și Sociologie a Academiei Române și guvernator 
al Băncii Naționale a României. Mugur Isărescu 
este, de altfel, numele la care ne gândim prima 
dată atunci când vorbim despre Banca Națională 
a României și despre importanța acestei instituții.

Guvernatorul BNR a absolvit Academia de Studii 
Economice din București în 1971. Cariera sa a început 
la Institutul de Economie Mondială, unde a lucrat timp 
de aproape două decenii. În 1989 și-a susținut teza de 
doctorat cu titlul „Tendințe în politica guvernamentală 
a cursurilor de schimb pe plan internațional și 
incidența lor asupra relațiilor externe ale României” 
la Academia de Studii Economice din București.

„Zona euro nu este un loc confortabil 
pentru economiile cu nivel scăzut de 

competitivitate”

Mugur Isărescu a publicat, până astăzi, peste 20 de volume 
în calitate de autor, coautor și coordonator. În timpul celor 
patru decenii de activitate științifică, academicianul și-a 
manifestat interesul pentru subiecte precum: obiectivele 
politicii monetare, regimul ratei de schimb, cauzele și 
remediile crizei financiare globale, integrarea României 
în Uniunea Europeană, dar și posibilitățile trecerii la 
moneda euro, subiect pe care l-a abordat și în cadrul 
ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris 
Causa. În acest context, guvernatorul BNR a declarat: 
„Zona euro nu este un loc confortabil pentru economiile 
cu nivel scăzut de competitivitate. Zona euro este mai 
degrabă o zonă de divergenţă, dacă intri nepregătit. În loc 
să te ajute, te marginalizează. Ca într-un club select unde 
dacă, să zicem, nu te-ai îmbrăcat cum trebuie, eşti pus la 
colț. De ce să mă grăbesc să intru într-o casă în flăcări, casa 
în flăcări fiind zona euro?!?”, a explicat guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a primit titlul 
de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”
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În istoria modernă a statului, Mugur Isărescu are, 
ca personaj public, cea mai longevivă experiență 
instituțională, aflându-se la conducerea Băncii Naționale 
a României încă din 1990. De menționat este, în acest 
sens, că toate bancnotele emise, în România, după 
căderea comunismului, poartă semnătura lui Isărescu. 
După perioade extrem de sensibile pentru România 
de după 1989, cum ar fi Mineriada din 13-15 iunie 
1990, academicianul a început prima reformă din 
istoria post-comunistă și a declanșat astfel programe 
de dezvoltare financiară și economică a unei țări 
până atunci îngropate sub influența bolșevică. 

Potrivit Laudatio-ului, implicarea guvernatorului 
BNR în reconstruirea unei țări izolate timp de patru 
decenii sub regimul comunist se datorează propriilor 
sale repere fundamentale ce privesc moralitatea și 
patriotismul. Deși România și Federația Rusă nu se aflau 
în relații diplomatice prietenoase, Mugur Isărescu și 
Banca Națională au inițiat proiectul care avea ca scop 
recuperarea tezaurului național depozitat în Rusia 
în perioada Primului Război Mondial, în 1916-1917.

Concluzionând, guvernatorul BNR Mugur Isărescu 
a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ovidius” pentru întreaga sa activitate, 
pornind de la contribuția sa la cercetarea științifică 
și economică în România, până la continuarea 
recuperării și respectării identității istorice naționale.

Iliea OMER 
Carla PREOTEASA 
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A avut loc cea de-a cincea ediție a Galei UOC a 
Excelenţei în Educaţie şi Cercetare

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a 
organizat, în luna martie, cea de-a cincea ediţie a 
Galei UOC a Excelenţei în Educaţie şi Cercetare. 
Evenimentul, desfăşurat la Centrul Multicultural 
Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, a avut ca 
obiectiv premierea celor mai buni studenţi şi profesori 
din cadrul Universităţii „Ovidius”. Gazde ale galei au 
fost, ca în fiecare an, rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin 
Rugină, alături de cei cinci prorectori ai instituţiei de 
învăţământ superior: prof. univ. dr. Carmen Maftei, prof. 
univ. dr. Diane Vancea, prof. univ. dr. Mihai Gîrţu, prof. 
univ. dr. Liliana Tuţă şi lect. univ. dr. Alexandru Bobe. 
Ediția de anul acesta a Galei de Excelenţă în Educaţie şi 
Cercetare a avut ca noutate premierea studenților ovi-
dieni voluntari, care s-au remarcat prin implicarea în 
diverse proiecte de amploare. În cadrul celei de-a cincea 
ediții a galei s-au acordat peste 70 de premii în educaţie 
şi cercetare pentru cadre di-dactice şi studenţi. 

Festivitatea de decernare a început cu premierea 
studenților Otilia Rusu de la Facultatea de Istorie și 
Științe Politice, Specializarea Relații Internaționale și 
Petruț Iacob de la Facultatea de Litere, Specializarea   
Jurnalism,    studenți  care au reprezentat UOC la Alba-
Iulia, în cadrul   concursului de eseuri intitulat „Tinerii 
României la Centenarul Marii Uniri”. Premiile au fost 
acordate celor doi studenți de către ministrul Culturii, 
Daniel Breaz, prezent la gală.

Prima facultate premiată în cadrul galei UOC a fost 
Facultatea de Teologie, unde premiul pentru Educație a 

fost câștigat de asist. univ. dr. Ionuț Chircalan, cel pentru 
Cercetare, de lect. univ. dr. Tudor Cosmin Ciocan, în 
vreme ce la secțiunea studenți câștigători au fost Iulian 
Marian Carare, pentru performanțele academice și 
David Telega, pentru voluntariat.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport, la secțiunea 
cadre didactice, câștigătorii au fost: prof. univ. dr. Alin 
Larion, premiul pentru excelența în Educație, și prof. 
univ. dr. Alexandru Daniel Docu, pentru excelență în 
Cercetare. Premiile dedicate studenților le-au revenit lui 
Daniell-Remo Jica și lui Iulian Bădulescu.

 La Faculatea de Arte, premiile au fost câștigate de 
prof. univ. dr. Kozlovsky Mirela (pentru excelența 
în Educație) și de lect. univ. dr. Răzvan-Constantin 
Caratănase (pentru Cercetare). În ceea ce îi privește 
pe studenții artiști, premiile au fost adjudecate de Iulia 
Stănei, pentru performanța academică, și de Edoard 
Petre, pentru voluntariat.

Recunoașterea publică a celor mai buni 
profesori și studenți ai UOC

În cadrul Facultății de Matematică și Informatică, 
profesorii premiați la secțiunile Educație și Cercetare au 
fost prof. univ. dr. Constantin Costara, respectiv conf. 
univ. dr. Raluca Vernic. Premiile dedicate studenților 

Pentru prima dată, studenții ovidieni voluntari au fost premiați
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au revenit lui Cătălin Timofticiuc, pentru performanță 
academică, și lui Andrei Ursan, pentru voluntariat. 

În ceea ce privește Facultatea de Medicină, profesorii 
premiați la secțiunile Educație și Cercetare au fost s. l. 
dr. Cristina Chiriloaie, respectiv prof. univ. dr. Oana 
Cristina Arghir. Premiile dedicate studenților au revenit 
Marianei Nedelea, Luanei Bosoteanu și lui Sagar Joon, 
pentru performanța academică, și Andreei Noaptes, 
pentru voluntariat.

La Facultatea de Medicină Dentară, profesorii premiați 
la secțiunile Educație și Cercetare au fost lect. univ. 
dr. Nicolae Ionescu, respectiv prof. univ. dr. Victoria 
Badea. Premiile pentru studenți au fost caștigate de 
Irina Stelianov (pentru performanță academică) și de 
drd. Raluca Briceag (pentru voluntariat).

În cadrul Facultății de Farmacie, profesorii premiați 
la secțiunile Educație și Cercetare au fost s. l. dr. Iulian 
Cătălin Bratu, respectiv prof. univ. dr. Ticuța Negreanu-
Pîrjol. Premiile pentru studenți au fost adjudecate de 
Daniela Demid (pentru performanță academică) și 
de studentele Beatrice Chiru și Adina Grasu, pentru 
voluntariat.

La Facultatea de Științe Economice, la secțiunea 
Educație a fost premiată conf. univ. dr. Irena Munteanu, 
iar la secțiunea Cercetare, conf. univ. dr. Andreea Moraru. 
La secțiunea studenți, premiul pentru performanța 
academică i-a revenit Ioanei Paraschiv, iar cel pentru 
voluntariat, lui Laurențiu Tănase.

În cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice, premiul 
pentru Educație a fost adjudecat de prof. univ. dr. Daniel 
Flaut. La secțiunea studenți, Ionuț Robitu a câștigat 
premiul pentru performanță academică, în vreme ce 
Otilia Rusu, pe cel pentru voluntariat.

La Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
premiul pentru Educație a fost câștigat de conf. univ. 
dr. Mariana Niță. Studenții premiați au fost Elena 
Gheorghe, pentru performanță academică, și Ioana 
Ionescu, pentru voluntariat.

În ceea ce privește Facultatea de Construcții, la 
secțiunea cadre didactice, premiul pentru Educație a fost 
câștigat de s. l . dr. ing. Mihaela Pericleanu,  iar cel pentru 
cercetare, de prof. univ. dr. Omer Ichinur. Studenții 
premiați au fost Andreea Ghezea (pentru performanța 
academică) și Cosmin Ioniță (pentru voluntariat).

La Facultatea de Știinte ale Naturii și Științe Agricole, 
la secțiunea Educație a fost premiată s. l. dr. Manuela 
Samargiu, iar la secțiunea Cercetare, prof. univ .dr. Dan 
Cogălniceanu. Premiile pentru studenți le-au revenit 
Mădălinei Ciocan și lui Ciprian Stroe, pentru rezultate 
deosebite, și Elena Iordache, pentru voluntariat.

Excelența este premiată

În cadrul Facultății de Științe Aplicate și Inginerie, 
profesorii premiați pentru Educație și Cercetare au 
fost prof. univ. dr. Ionela Popovici, prof. univ. dr. Anca 
Dumbravă și prof. univ. dr. Rodica Vlădoiu. Premiile 
dedicate studenților le-au revenit Aneimaria Niculescu, 
pentru performanță academică, și Andreei Daraba, 
pentru voluntariat. 
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La Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și 
Maritimă, premiile profesorilor au fost câștigate de 
s. l. dr. ing. Mirela Cotrumba (pentru Educație) și de 
prof. univ. dr. habil. Eduard Crăciun (pentru Cercetare). 
Studenții premiați au fost Mihai Lazăr, pentru 
performanța academică, Vlad Tănase și Ana Tandafir, 
pentru voluntariat. 

În ceea ce privește Facultatea de Litere, la secțiunea 
cadre didactice premiul pentru Educație i-a revenit lect. 
univ. dr. Costin Oancea, iar premiul pentru Cercetare, 
asist. univ. dr. Alina Gălbează. Studenții premiați pentru 
performanța academică au fost Andreea Finichiu și 
Andreea Pârlea, iar premiul pentru voluntariat a revenit 
studentului Specializării Jurnalism Petruț Iacob.

La Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
cadrele didactice premiate  au fost conf. univ. dr. Raluca 
Matei, pentru Educație, și lect. univ. dr. Mariana Călin, 
pentru Cercetare. Studenții premiați au fost Ramona 
Bazâru, pentru performanța academică, și Sanda 
Petroiu, pentru voluntariat.

La finalul evenimentului, interpreta de muzică ușoară 
Ileana Șipoteanu a oferit un minunat recital. A cincea 
ediţie a Galei UOC a Excelenţei în Educaţie şi Cercetare a 
fost un bun prilej de a reuni profesori şi studenţi care au 
acelaşi scop: performanţa în educaţie şi cercetare. 

Ioana IONIȚĂ 
Sorin ȘTEFĂNESCU 
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UOC a acordat o serie de titluri de ,,Profesor emerit” 
cadrelor didactice care au înălțat standardele instituției

Universitatea ,,Ovidius” din Constanța (UOC) 
a organizat, în luna martie, în Sala Senatului, un 
eveniment inedit și anume ceremonia de decernare a 
titlurilor de ,,Profesor emerit” ai UOC. Evenimentul a fost 
moderat de rectorul universității, prof. univ. dr. Sorin 
Rugină, alături de care au fost prezenți prorectorul 
responsabil cu studenții străini, prof. univ. dr. Liliana 
Tuță, prorectorul responsabil cu proiectele din fonduri 
europene și dezvoltarea instituțională, prof. univ. dr. 
Diane Vancea, prorectorul responsabil cu Cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea, prof. univ. dr. Mihai Gârțu, 
prorectorul responsabil cu Educația, asigurarea calității 
și marketing-ul instituțional, prof. univ. dr. Carmen 
Maftei și președintele Senatului UOC, prof. univ. dr. Ion 
Botescu. Prin acordarea titlului de ,,Profesor emerit”, 
Universitatea ,,Ovidius” recunoaşte şi celebrează 
profesionalismul, originalitatea, lucrările și analizele 
celor care au înălțat standardele instituției în domeniile 
studiate, contribuțiile acestora reprezentând adevărate 
modele pentru studenți.

Prezentă la eveniment, prof. univ. dr. Lucica Roșu a 
mărturisit: ,,Din nimic, exact când totul se prăbuşise şi era 
la pământ, în învățământul universitar din Constanța a 
«țâşnit» această universitate. Nu a fost uşor, a fost nevoie 
de foarte multă muncă, foarte multă dăruire de la foarte 
multă lume.  Puțini ştiu că în 1990 mai erau în această 
şcoală 45 de profesori şi iată că astăzi sunt peste 700 şi este 
bine înțeles meritul fiecăruia care a dorit să muncească cu 
abnegație în această universitate”.

În cadrul evenimentului au fost acordate o serie de titluri 
de ,,Profesori emeriți” ai UOC. Cei care au primit această 
distincție sunt: prof. univ. dr. ing. Lucica Roșu, prof. univ. 
dr. ing. Virgil Breabăn, prof. univ. dr. Neculai Andreiaș, 
prof. univ. dr. Floarea Bordânc, prof. univ. dr. Dragomir 
Coprean, prof. univ. dr. Stela Zamfirescu, pr. prof. univ. 
dr. Emilian Cornițescu, prof. univ. dr. Constanța Sava, 
prof. univ. dr. Carmen Cristescu, soprana Aida Abagief, 
actorul Lucian Iancu.

În contextul aceleiași ceremonii, la propunerea rectorului 
UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, au primit titlul de 
,,Profesor emerit” prof. univ. dr. Iolanda Țighiliu, prof. 
univ. dr. Andrei Dumitru, prof. univ. dr. Valeria Stroia, 
prof. univ. dr. Vasile Lupescu, prof. univ. dr. Viorel Tode, 
prof. univ. dr. Gheorghe-Ionel Comșa, prof. univ. dr. 
Petru Bordei, prof. univ. dr. Natalia Roșoiu,  prof. univ. 
dr. Carol Friedman.

Prof. univ. dr. Virgil Breabăn a declarat, în  cadrul 
ceremoniei: ,,Eu fac o retrospectivă când mă gândesc 
la anii aceia, la anul 1990, care a fost un an astral pentru 
învățământul universitar din Constanța şi asta s-a 
datorat unor oameni care s-au adunat. Ulterior, s-au 
alăturat oameni de valoare din tot oraşul. Noi în primă 
fază, am dus greul pentru că făceam documentele care 
trebuiau elaborate pentru a-i convinge pe cei ce dirijau 
atunci România să fie de acord să se înființeze această 
universitate”. 
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Studenți și profesori ai Universității „Ovidius” s-au alăturat 
acțiunii de plantare Constanța Restart

Numeroși studenți și profesori ai Universității 
„Ovidius” din Constanța (UOC) s-au alăturat, în luna 
martie, acțiunii de plantare ce a avut loc în campusul 
UOC, acțiune inițiată de Asociația Constanța Restart, 
în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”. Plantarea a 
200 de arbori reprezintă prima etapă din proiectul 
„Ovidius Park”, proiect care, la rândul său, face 
parte dintr-un demers mai amplu, anume proiectul 
„Copacii au nevoie de oameni. Oamenii au nevoie de 
copaci”, inițiat de avocatul Cătălin Filișan. Ceea ce 
își propun Constanța Restart și UOC este finalizarea, 
în mai puțin de un an, a celui mai nou parc din oraș. 

Evenimentul a fost un real succes, reușind să aducă 
împreună peste 1.500 de voluntari, printre care studenți 
și profesori ai UOC, membri ai Asociației Constanța 
Restart, jandarmi, copii din centrele de plasament 
și, în principiu, constănțeni preocupați de dispariția 
spațiilor verzi din oraș. Astfel, în fața corpului B în care 
funcționează Facultatea de Medicină din cadrul UOC, pe 
terenul în suprafață de aproximativ 1,2 hectare au fost 
plantați 200 de copaci. 

Acțiunea a început cu un scurt instructaj al voluntarilor 
cu privire la procedurile de plantare,  urmat de plantarea 
propriu-zisă și montarea tutorilor. Toate cele 200 de 
gropi fuseseră deja săpate, dar echipele de voluntari le-
au pregătit pentru plantare prin adăugarea de pământ 
negru și prin udarea acestuia. Din cisternele aflate la fața 
locului s-au alocat în jur de 50 de litri pentru fiecare copac 
plantat. Parcul este înconjurat de 116 tei, iar în centru se 
află un stejar roșu. De asemenea, au fost plantați și cedri, 
mesteceni, prunus pisardi și thuya. La finalul plantării a 
început procesul pentru realizarea sistemului de irigare 
automată, sistem conceput de Gabriel Angelescu.

Prorectorul Universității „Ovidius”, lect. univ. dr. 
Alexandru Bobe, membru voluntar la acțiunea din 
martie, a declarat: „Universitatea Ovidius are plăcerea, 
astăzi, de a primi în sânul ei Asociaţia Constanţa Restart, 
care se ocupă de aproape un an de plantarea şi întreţinerea 
copacilor în zone în care poate piciorul românesc nu s-a 
gândit să facă chestiunea aceasta. După cum vedeţi, lumea 
este bucuroasă cu toate că vântul s-a înteţit, dar aceste 
lucruri (n. r. copacii) vor rămâne şi cu siguranţă peste mai 
puţin de un an ne vom plimba cu plăcere pe aici, cu copiii, 
cu bătrânii, cu toată lumea care doreşte să fie aproape, nu 
doar de instituția UOC, ci şi de un loc cu aer“, a declarat 
prorectorul UOC pentru revista „Ovidianum”. 

„Ovidius Park” a prins rădăcini în campusul UOC
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„Este, cred, unicul proiect de acest gen 
din țară”

„Tot proiectul de azi se numeşte «Ovidius Park» sau 
«Parcul cu tei». Este organizat de Asociaţia Constanța 
Restart împreună cu Universitatea  «Ovidius» din 
Constanţa. Am plantat 200 de copaci împreună cu toţi 
voluntarii, cu toţi constănţenii care s-au prezentat astăzi. 
Este, cred,  unicul proiect de acest gen din ţară, ca pe o 
suprafaţă atât de mare să se realizeze un parc exclusiv 
cu fonduri private, din sponsorizări si donaţii”, a declarat 
Cătălin Filișan, liderul Asociației Constanța Restart. 

Amintim că Asociația Constanța Restart și-a început 
actvitatea în 2016, iar până acum a finalizat 15 acțiuni 
prin intermediul cărora au fost plantați aproximativ 300 
de copaci și montați aproximativ 900 de tutori. 

  Ioana IONIȚĂ
Sorin ȘTEFĂNESCU
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Facultatea de Istorie și Științe politice din cadrul 
Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat, 
în luna martie, o întâlnire între studenții facultății și 
consulul onorific al Republicii Kazahstan la Constanța, 
Erghin Hagicalil. La eveniment au participat decanul 
Facultății de Istorie și Științe Politice (FISP), conf. univ. 
dr. Emanuel Plopeanu, profesori ai facultății, dar și 
numeroși studenți din cadrul celor trei specializări: 
Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie și Științe 
Politice. Aceștia au avut ocazia de a afla ce înseamnă o 
carieră diplomatică, dar și care sunt relațiile României 
cu Republica Kazahstan, ce reprezintă Kazahstanul 
în ansamblul relațiilor internaționale, precum și alte 
aspecte ce țin de istoria și cultura acestei țări. Decanul 
FISP, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu a declarat, în 
cadrul evenimentului: „Nu spun o noutate atunci când mă 
refer la importanța relațiilor dintre România şi Republica 
Kazahstan. Cele două țări au stabilit relații diplomatice 
încă din iunie 1992, iar importanța Republicii Kazahstan 
pentru România este pe deplin subliniată, Kazahstanul 
reprezentând centrul de interes pentru România în Asia 
Centrală. Dezvoltarea relațiilor diplomatice cu Republica 
Kazahstan şi Asia Centrală va reprezenta o prioritate a 
României atât timp cât țara noastră va deține preşedinția 
Consiliului Uniunii Europene”, a declarat decanul FISP.

„Rolul consulatelor onorifice este 
de a asigura un fair-play în relațiile 

comerciale”

Consulul onorific al Kazahstanului la Constanța, 
Erghin Hagicalil, a vorbit cu entuziasm despre cariera 
sa diplomatică și despre drumul pe care trebuie să-l 
parcurgi ca să ajungi să reprezinți și să aperi interesele 
administrativ-juridice și economice ale țării într-un stat 
străin: „În procesul de dezvoltare, partea de evoluție nu 
încetează niciodată dacă doreşti să fii competitiv. Acest 
drum, de la simplu student la reprezentant diplomatic al 
unei țări are câteva etape de parcurs ce pot dura chiar şi 
zece ani. Nimeni nu poate fi ales ca ambasador sau consul 
ca primă funcție. Chiar dacă se numeşte Consulat onorific 
al Kazahstanului, de fapt, rolul consulatelor onorifice este 
de a asigura un fair-play în relațiile comerciale şi nicidecum 

de a facilita state străine să între pe căi mai puțin drepte 
în relațiile economice dintre state. Rolul unei misiuni 
diplomatice trebuie să fie, în esență, acela de a întreține 
bunăstarea unui popor”, a explicat diplomatul.

Erghin Hagicalil a vorbit și despre cultura și poporul 
kazahe, despre economia țării, despre relațiile cu statele 
vecine, despre lucrurile frumoase sau mai puțin frumoase 
ale Republicii Kazahstan: „Republica Kazahstan este pe 
locul 9 în lume după mărimea teritoriului, dar în pofida 
acestui fapt, populația țării este similară cu cea a României 
de astăzi. Teritoriul kazah are mare, munte şi câmpii pe 
suprafața cărora se face cel mai bun grâu, ocupând locul 
4 printre cei mai mari exportatori de grâu din Europa. 
Chiar dacă eşti mic şi te înghesuiesc nişte giganți ca Rusia 
şi China, tu poți să reuşeşti. Dacă vorbim despre situația 
politică, oamenii nu-şi denigrează țara în public”.

Consulul onorific al Kazahstanului la Constanța a 
interacționat cu publicul și a răspuns la o serie de 
curiozități ale studenților. Întrebat despre ce anume 
l-a determinat să urmeze o carieră dimplomatică și 
despre avantajele și dezavantajele acestei funcții, Erghin 
Hagicalil  a mărturisit că nu și-a dorit neapărat o carieră 
diplomatică și că, mai degrabă, aceasta a fost o provocare 
pe care a acceptat-o. Dezavantajul cel mai mare este, în 
opinia lui, acela că trebuie să sacrifice relațiile cu familia 
și prietenii timp de cinci, uneori chiar zece ani.

Cea mai mare provocare pentru Erghin Hagicalil în 
funcția de consul onorific la Constanța ar fi, conform 
spuselor sale, să inițieze un program de schimb pentru 
studenți, pe perioade semestriale.

La finalul evenimentului, prof. univ. dr. Florin Anghel 
de la Facultatea de Istorie și Științe Politice a declarat: 
„Nu mi-am imaginat că vom putea culege atât de repede 
fructele acestei colaborări. Din punctul meu de vedere, 
prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră este una 
extrem de generoasă. Obiectivul meu şi al colegilor mei 
este acela de a găsi cât mai curând aceste căi de colaborare 
şi de comunicare pe care le-ați menționat anterior”, i-a 
mărturisit profesorul Anghel consulului onorific al 
Republicii Kazahstan la Constanța.

Cristina MAIDANU

Consulul onorific al Republicii Kazahstan la 
Constanța, Erghin Hagicalil, în dialog cu studenții 
Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul UOC
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O studentă a Specializării Jurnalism, 
noul tehnoredactor al Universității „Ovidius” din 
Constanța
Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) are, 
începând din luna februarie, un nou tehnoredactor. 
Postul a fost scos la concurs în decembrie, iar în luna 
ianuarie au avut loc probele (examen scris, interviu și 
proba de abilități practice). La concurs a participat și o 
studentă din anul III a Specializării Jurnalism din cadrul 
Facultății de Litere a UOC. Este vorba despre Alina 
Marin, care a și promovat concursul, fiind admisă cu un 
punctaj final de 89,48. Astfel, tânăra este, acum, noul 
tehnoredactor al instituției de învățământ superior.

Am stat de vorbă cu Alina Marin pentru a afla ce anume 
presupune munca unui tehnoredactor și ce calități 
trebuie să aibă acesta, dar și cât este de important pentru 
un absolvent de Jurnalism să profeseze în domeniul 
Științelor comunicării.

Diana MAXIMIUC: Care sunt motivele care te-au 
determinat să aplici pentru acest loc de muncă, în 
cadrul UOC?

Alina MARIN: Cursul „Conceperea și elaborarea unei 
publicații” din anul I de facultate și Atelierul media din 
anul III, în contextul cărora am avut ca temă crearea 
unei reviste inedite m-au motivat să aplic pentru acest 

job. Am tratat conceperea unei publicații noi ca pe o 
provocare, în urma căreia m-am îndrăgostit de ceea ce 
presupune design-ul grafic. Mi-am dorit ca, în timp, să 
ajung la performanța de a crea produse reale și nu doar 
simple modele cu rol de exercițiu. Faptul că activez, 
acum, în cadrul organizației care m-a format reprezintă 
o mare satisfacție, mai ales că majoritatea colegilor îmi 
sunt cunoscuți. 

D. M.: Ce presupune munca unui tehnoredactor?

A. M.: Un tehnoredactor se ocupă, în principal, de 
prelucrarea imaginilor, desenelor, graficelor, schemelor 
conținute în lucrările pe care le primește spre execuție 
și de crearea conceptelor grafice pentru materialele 
destinate suportului print și suportului multimedia. Pe 
lângă toate acestea, eu mă ocup și de tehnoredactarea 
revistei „Ovidianum”, prelucrez datele primite de la 
facultăți și compartimentele funcționale ale UOC, 
realizez și actualizez bazele de date ale Departamentului 
de Relații publice și introduc pe platforme online date cu 
privire la activitățile acestuia. 

INTERVIU
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D. M.: Ce calități trebuie să aibă un tehnoredactor?

A. M.: Un tehnoredactor trebuie să fie, în primul rând, 
creativ și original, trebuie să dețină cunoștințe solide 
de tehnoredactare. De asemenea, trebuie să aibă simț 
estetic, să fie responsabil, să aibă abilități tehnice, 
să lucreze în condiții de urgență și, desigur, să se 
ocupe în permanență de creșterea propriului nivel de 
profesionalism prin studierea permanentă a noutăților și 
tendințelor în domeniu.

Profesionalismul - ,,cea mai importantă 
armă împotriva abaterilor de la norme”

D. M.: Este primul tău job în domeniul comunicării?

A. M.: Da, este primul meu job în domeniul studiat. Am 
mai avut un job înaintea acestuia, dar nu avea legătură 
cu domeniul în care îmi doresc să mă profesionalizez. 

D. M.: Ce crezi că înseamnă pentru viitorul tău 
profesional actualul loc de muncă?

A. M.: Sincer, nu prea îmi place cum sună „loc de muncă”, 
pentru că nu simt că muncesc, din contră, mă relaxează 
și îmi conferă o stare de bine tot ceea ce fac. Asta, pentru 
că sunt extrem de pasionată de domeniul Științelor 
comunicării. Revenind la întrebarea ta, consider că 
acest post îmi oferă oportunitatea de a-mi dezvolta 
cunoștințele în domeniul studiat, dar nu numai, pentru 
că, în plus, contribuie la fructificarea creativității  mele și 
la întreaga mea evoluție profesională. 

D. M.: Cât este de important pentru un student 
și pentru un absolvent de Jurnalism și Științele 
comunicării să activeze în domeniul pe care l-a 
studiat?

A. M.: Extrem de important! În momentul actual, 
jurnalismul se află la granița dintre profesie și vocație, 
ceea ce reprezintă un factor cumva destabilizator în 
recunoașterea corespunzătoare a acestei meserii. Există 
multe cazuri în care presupuși jurnaliști fără studii de 
specialitate au pierdut, fiind luați de val, contactul cu 
realitatea, și au pus astfel jurnalismul într-o postură 
delicată. Tocmai de aceea este necesar ca studenții și 
mai ales absolvenții de Jurnalism și Științele comunicării 
să activeze în domeniu, pentru că ei dețin cea mai 
importantă armă împotriva abaterilor de la norme și 
anume profesionalismul. 

                                                             Diana MAXIMIUC

UOC a găzduit prima ediție a 
Întâlnirii anuale a voluntarilor

Cu prilejul Zilelor UOC, în luna martie, Universitatea 
,,Ovidius” din Constanța a fost gazda primei ediții a 
Întâlnirii anuale a voluntarilor. La eveniment au fost 
prezenți prorectorul UOC, lect. univ. dr. Alexandru 
Bobe, cadre universitare coordonatoare ale activităților 
de voluntariat, reprezentanți ai asociațiilor studențești 
din universitate și studenți voluntari. În cadrul întâlnirii 
au fost înmânate certificate și diplome de performanță 
studenților UOC care au participat la activități de 
voluntariat începând din septembrie 2017 și până în 
prezent. ,,Voluntariatul este un mod de viață şi o formă 
de educație a tuturor. Cu cât suntem mai implicați în viața 
semenilor noştri, cu atât valorizarea noastră este mai 
mare”, a declarat lect. univ. dr. Enache Tușa în cadrul 
evenimentului.

În contextul întâlnirii au fost prezentate actualele 
proiecte de voluntariat ce se desfășoară în cadrul 
universității. Constanța ReStart este unul dintre acestea 
și a constat în plantarea a 200 de copaci pe terenul situat 
langă Corpul B din campusul UOC, plantare care a marcat 
realizarea celui mai nou parc din municipiul Constanța și 
la care au participat peste 1.500 de voluntari.

De asemenea, Liga Studenților și-a prezentat propriul 
plan de activități pentru studenții voluntari. Kids for 
kids este un proiect umanitar care își propune, până de 
Paște, colectarea de cărți, alimente și haine pentru copii 
și pentru familiile nevoiașe. 

Un alt proiect despre care s-a vorbit în cadrul întâlnirii a 
fost Universiada, o competiție multi-sportivă organizată 
pentru studenții UOC, cei ai Universității Andrei Șaguna, 
ai Universității Maritime din Constanța și ai Academiei 
Navale Mircea cel Batrân, ce se va desfășura în perioada 
aprilie-mai.

Nu în ultimul rând, pentru o experiență internațională, 
AIESEC i-a invitat pe tinerii voluntari la Youth Speek 
Forum, eveniment derulat pe 4 aprilie. A fost vorba 
despre o reuniune a tinerilor și a liderilor de vârf, formând 
un spațiu de diversificare a ideilor și perspectivelor de 
soluționare în jurul unor probleme globale presante.

Ana SAJIN
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„Toate elitele care ne conduc astăzi vin din 
această istorie ceaușistă”

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a 
găzduit, la începutul lunii decembrie, în Sala Senatului, 
conferința susținută de profesorul Ioan Stanomir, 
cu tema „1918-2018. Un secol și semnificațiile lui. 
O recitire”. Dezbaterea a fost precedată de lansarea 
volumului „La centenar. Recitind secolul României 
Mari”. Despre cartea lui Stanomir au vorbit conf. univ. 
dr. Daniel Citirigă, prodecan al Facultății de Istorie și 
Științe Politice (FISP) din cadrul UOC, și prof. univ. dr. 
habil. Angelo Mitchievici de la Facultatea de Litere, 
președinte al Uniunii Scriitorilor - Filiala Dobrogea.

Prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici a declarat, despre 
volumul „La centenar. Recitind secolul României Mari”, 
că vine într-un context potrivit, realizând un bilanț 
la retrospectivă, evaluând lucid Declarația de la Alba 
Iulia, fiind o poveste atât despre victorie, cât și despre 
eșec. „Ceea ce observăm la Ioan Stanomir este calitatea 
de program, politica rezoluției de la Alba-Iulia care este 
întemeiată pe o viziune memorandistă şi petiționară 
constituită în spiritul respectului pentru demnitatea umană, 
vizând edificarea unui spirit pluralist, constituționist care 
permite conservarea diversităților etnice. Aceasta este 
formula ideală pe care proiectul politic al României Mari l-a 
adresat nu numai tuturor cetățenilor, dar l-a adresat într-
un anume sens şi unei Europe revenite dintr-un coşmar, cel 
al Primului Război Mondial”.

În aceeași ordine de idei, prof. univ. dr. Angelo Mitchievici 
a precizat că lucrarea lui Ioan Stanomir ne permite 
să privim în perspectivă, iar asta și pentru că nu este 
caracterizată de festivismul caracteristic momentului 
(Centenarul Marii Uniri), reușind să ne pună în față „o 

oglindă a ceea ce am fost, a ceea ce suntem și care, într-
un anume sens, pornind de la acest document fondator 
care este Declarația de la Alba Iulia, ne relevă posibilele 
orizonturi pe care încă putem întemeia o Românie care 
se prefigura prin acest document”. „Nu numai o Românie 
Mare în sensul teritorial, ci o Românie care să facă față unui 
viitor oferind o indentitate şi o strălucire care sunt proprii 
elitelor lor autentice”, a explicat președintele Uniunii 
Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea.

„România pe care o descrie domnul 
Stanomir nu face nicio concesie celor 

care au coabitat cu regimurile criminale”

Conf. univ. dr. Daniel Citirigă a explicat, încă de la început, 
pentru cine nu este cartea semnată de profesorul Ioan 
Stanomir. Astfel, în opinia prodecanului Facultății de 
Istorie și Științe politice, „«La centenar. Recitind secolul 
României Mari» a domnului Stanomir, nu este pentru 
cine ar aştepta un demers triumfalist al României Mari, 
al sărbătoririi celor 100 de ani, nu este pentru cei care ar 
aştepta un discurs naționalist, nu este pentru cei care cred 
că România, în cei 100 de ani, s-a comportat exemplar şi 
nu are niciun păcat pe care trebuie încă să-l recunoască, nu 
este pentru cei care aşteaptă de la România să fie un stat 
etnicist, în care națiunea îți dă identitate şi nu calitatea de 
cetățean, în care etnia îți dă calitate, mai exact, şi nu cea 
de cetățean”. Conf. univ. dr. Daniel Citirigă a pus accentul 
pe luciditatea junimistă a cărții lui Ioan Stanomir, care 

Ioan Stanomir și-a lansat, la UOC, 
volumul „1918-2018. Un secol și semnificațiile lui. O recitire”
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susține că documentul de la Alba Iulia este cel mai 
profund și mai liberal document al națiunii noastre și 
nu poate fi catalogat ca un regionalism meschin, ci ca o 
lungă tradiție într-un sistem constituționalist, în spiritul 
domniei legii, în spiritul respectării tuturor minorităților 
și a tuturor cetățenilor unui stat, în spiritul pluralismului 
și în spiritul egalității între bărbați și femei. „Domnul 
Stanomir ne propune o carte în tradiția junimistă, a 
lucidității junimiste care s-ar traduce printr-un patriotism 
clar, în care beneficiile şi păcatele unei națiuni sunt puse față 
în față, în care nu trebuie să ne ferim să spunem că regimul 
legionar a fost unul criminal, că regimul antonescian a 
fost unul criminal, regimul comunist a fost unul criminal. 
Luciditatea junimistă impune acea claritate intelectuală 
prin care putem distinge între apartenența la o comunitate 
şi grotescul demagogic”, a explicat prodecanul FISP.

Referindu-se, în contextul evenimentului, la perioada 
comunistă, Citirigă a declarat și că „România între 1938 
şi 1989 a intrat în acest marasm al totalitarismelor care 
nu pot fi caracterizate altfel decât prin crimă, teroare şi 
sânge”. „România pe care o descrie domnul Stanomir nu 
face nicio concesie celor care au coabitat cu regimurile 
criminale. Nici cu cel legionar, care pur şi simplu distruge 
ideea de credință ortodoxă şi o deformează total. În opinia 
domnului Stanomir, pe bună dreptate, religiozitatea 
legionarismului este echivalentul religiozității mişcării ISIS 
de astăzi, adică o distrugere a ceea ce înseamnă credința şi 
religia adevărată care nu poate fi decât a păcii şi a iubirii”, a 
declarat moderatorul evenimentului.

„Analfabetismul funcțional, criteriul de 
recrutare politică pentru cele 

mai înalte funcții”

Autorul volumului „La Centenar. Recitind secolul 
României Mari”, profesorul Ioan Stanomir, unul dintre cei 
mai vocali intelectuali români ai prezentului, a vorbit, în 
cadrul conferinței, despre comunism și despre faptul că 
ultimul dictator al României a fost, din punctul său de 
vedere, „cel mai important român al secolului XX”. În opinia 
sa, secolul XX este extrem de semnificativ pentru evoluția şi 
istoria României, pentru că a fost „un secol al speranțelor şi 
al tragediilor”.

Referindu-se la actuala clasă politică autohtonă, Ioan 
Stanomir nu a avut, așa cum era de așteptat, de altfel, 
niciun cuvânt de laudă. Cu realismul care-l caracterizează, 
Stanomir a făcut o analiză pe care o putem considera 
chiar chirurgicală: „Toate elitele care ne conduc astăzi 
vin din această istorie şi ele duc mai departe valorile 
acestei istorii, nu se pot disocia de această istorie pentru 
că istoria ceauşistă - în particular - este matricea din care 
aceste persoane sunt temperamental, comportamental, 
anthropologic produsul ceauşismului tarziu. Paradoxul 
dramatic al situației în care ne aflăm este că, la 100 de 
ani de la 1918, noi suntem mai aproape ca niciodată de 
tiparul antropologic, şi uman, şi politic pe care l-a stabilit 
ceauşismul târziu. Practic, dacă vrem să înțelegem cum se 
poate întâmpla ca într-o țară europeană analfabetismul 
funcțional să fie criteriul de recrutare politică pentru 
cele mai înalte funcții, trebuie să ne gândim la modul în 
care timp de decenii şcoala a fost subminată, degradată, 
umilită şi toate ierarhiile naturale ale unei societăți au 
fost subminate şi înlocuite cu ierarhii de partid”, a explicat 
profesorul Stanomir în cadrul conferinței.

Ioan Stanomir este profesor în cadrul Facultății 
de Științe Politice, Universitatea din București. A 
publicat o serie de volume în domenii precum istoria 
ideilor politice, constituționalism comparat și istoria 
comunismului. De asemenea, Ioan Stanomir a fost 
președinte al Comisiei prezidențiale de analiză a 
regimului politic și consituțional din România în 
perioada 2008-2009, iar între 2010 și 2012 președinte 
executiv al Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Nu în 
ultimul rând, profesorul Ioan Stanomir este una dintre 
cele mai cunoscute voci ale intelectualilor publici, fiind 
o prezență constantă în mass-media românești.

Iliea OMER
Larisa VOINEA
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Radu Vasile, primul nevăzător licențiat în Informatică din 
România, doctorand al Universității „Ovidius”

Radu Vasile este primul nevăzător din România 
licențiat în Informatică, absolvent al Universității 
,,Ovidius”din Constanța (UOC), în prezent doctorand 
la Școala doctorală de Științe aplicate, domeniul 
Matematică din cadrul UOC. Drumul ales de Radu nu 
este însă unul întâmplător. Ceea ce l-a adus până aici și 
ceea ce îl motivează în continuare este pasiunea pentru 
programare și dorința de cunoaștere.
Prima întâlnire cu un calculator a avut loc la o vârstă 
fragedă: 10 ani. Era însă prea mic, atunci, pentru a 
înțelege ce este cu adevărat un calculator și că exact de 
acesta îi va fi legat viitorul. Adevărata percepție asupra 
a ceea ce presupune un calculator a venit abia în anul 
1998 când, prin intermediul unui program implementat 
la școala pentru nevăzători din Buzău, a fost instruit să 
folosească un calculator cu ajutorul vocii sintetice.
Fiind conștienți că au oportunități profesionale foarte 
restrânse în România, persoanele cu deficiențe de vedere 
se limitează, deseori, la profesii ca maseur, fabricant 
de cutii sau profesori în școli speciale. Însă cu ajutorul 
unui calculator, Radu Vasile este convins că o persoană 
nevăzătoare își poate înlătura barierele. Nevăzătorii 
au posibilitatea de a-și lărgi astfel paleta profesională, 
devenind fie programator, fie tehnoredactor, fie editor 
audio. Doctorandul Radu Vasile este de părere că ne vom 
confrunta în continuare cu o societate destul de închisă în 
ceea ce privește persoanele cu deficiențe, confruntându-
ne cu momente în care acești oameni sunt refuzați la 
angajare. Iar aceasta nu o informație prinsă din zbor.

„Facultatea de Matematică și Informatică 
de la UOC a fost cea care mi-a oferit o 
șansă atunci când alții îmi închideau

 ușile în nas”

După finalizarea programului de studiu într-un liceu 
pentru deficienți de vedere din Buzău, Radu Vasile a 
încercat să se înscrie la o facultate, însă toate marile 
centre universitare din țară l-au refuzat. ,,Am avu noroc 
doar aici, la Universitatea «Ovidius» din Constanța. Aici am 
primit un răspuns diferit față de  alte universități din țară. 
Facultatea de Matematică şi Informatică de la «Ovidius» 
a fost cea care mi-a oferit o şansă  atunci când  alții îmi  
închideau uşile în nas”. Sprijinul  primit l-a făcut  astfel 
să ia o altă decizie importantă și anume  cea de a urma 
un  program de doctorat:  „Am  refuzat alte  propuneri de   
a face  doctorat în alte părți şi am ales să-l fac tot aici, la 
«Ovidius»”.

Încrezător în propriile puteri și conștient de realizările 
sale, Radu Vasile încearcă să sprijine și alți oameni care 
au nevoie de ajutor, implicându-se nu doar în cazul 
persoanelor cu deficiență de vedere, ci și a celor cu autism 
și cu alte dezabilități. Doctorandul UOC își propune să 
transfere aceste persoane într-un mediu social productiv 
înțelegându-le lipsurile, cum pot fi acestea suplinite 
și cum acești oameni să acționeze, să se descurce fără 
probleme în societate. ,,Eu cred sincer că, prin incluziunea 
persoanelor defavorizate în societate, le transformăm din 
ceea ce toată lumea blamează astăzi, adică asistați social, 
în membri productivi şi activi ai acesteia”, susține Radu 
Vasile.

„Cu perseverență lucrurile pot fi împinse 
către niște culmi nemaipomenite”

Radu Vasile este, cu siguranță, un exemplu demn de 
urmat în încercarea de a-ți putea găsi locul și scopul în 
societate, în pofida lipsului creat de o dezabilitate. El 
însuși îndeamnă persoanele cu deficiențe să nu renunțe 
niciodată, fiindcă doar ,,cu perseverență lucrurile pot fi 
împinse către nişte culmi nemaipomenite”. Persoanele 
cu dezabilități ar trebui să încerce să scape de frică, 
primordială să fie curiozitatea și întrebarea ,,Ce s-ar 
întâmpla dacă... ?”.

Ana SAJIN
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UOC a lansat proiectul ,,ProInfo - pregătirea resursei 
umane în informatică”

Universitatea „Ovidius”  din Constanța (UOC)  în  
calitate de beneficiar a găzduit,  la începutul lunii 
martie,  Conferința de lansare a proiectului ,,ProInfo 
- pregătirea resursei umane în informatică”. 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor 
de studii din învățământul superior în sprijinul 
angajabilității. În contextul evenimentului s-a discutat 
despre oportunitățile de dezvoltare a societății la nivel 
local și regional în domeniul securității cibernetice 
prin intermediul unei oferte educaționale actualizate 
și diversificate, însoțită de un pachet de măsuri de 
atragere a tinerilor către studiu. Totodată, această 
ofertă ar avea și o componentă ce prevede acțiuni de 
creștere a competențelor personalului didactic. În acest 
fel, șansele de angajare pentru viitorii absolvenți din 
învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic 
ar fi maximizate.

Conferința a fost moderată de către managerul de proiect, 
lect. univ. dr. Alexandru Bobe, prorectorul Universității 
,,Ovidius”, dar la eveniment au fost prezenți și rectorul 
UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, prefectul județului 
Constanța, Dumitru Jeacă, Lavinia Vătafu, comandant 
în cadrul SRI Constanța, și Gabriela Bucovală, 
inspectorul școlar general. Obiectivele proiectului 
„ProInfo - pregătirea resursei umane în Informatică“ se 

Maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți

încadrează în Planul Strategic al Universității „Ovidius“ 
din Constanța 2016-2020, oferind un mediu  educațional 
atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare 
direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, 
cât și prin intermediul unor activități complementare de 
tip «întâlniri cu angajatori» dedicate grupului lărgit de 
cursanți și studenți. ,,ProInfo” deschide perspectiva atât 
studenților, cât și personalului didactic al UOC, proiectul 
propunând îmbunătățirea nivelului de competențe 
pentru 50 de membri ai personalului didactic.

                                                                  

               Florentina STANCIU                             
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Magia experienței Erasmus: 
tineri, neliniștiți și mai bogați
Te-ai întrebat vreodată cât de multe beneficii și cât de 
multe oportunități poți avea prin intermediul unei 
mobilități de studiu Erasmus+ sau a unui stagiu de 
practică în străinătate? Șansa de a studia în Portugalia și 
posibilitatea de a trăi într-un oraș precum Lisabona ne-
au împins dincolo de limitele zonei noastre de confort. 
Cu ajutorul profesorilor noștri de la Universitatea 
,,Ovidius” din Constanța (UOC), Facultatea de Litere 
- Specializarea Jurnalism și a programului Erasmus+ 
a fost posibil să studiem în străinătate, ceea ce, privind 
în urmă, ni se pare acum un must. A fost o mare 
bucurie pentru noi să fim admiși, ca studenți Erasmus, 
la ,,Instituto Politechnico de Lisboa”, programul de 
studiu Jurnalism și Științele Comunicării.
Deoarece experiența a fost cu mult peste așteptările 
noastre, iar cunoștințele pe care le-am acumulat pe 
parcursul mobilității de studiu s-au dovedit a fi extrem 
de utile, am decis să împărtășim cu voi câteva detalii 
despre povestea noastră. 

Marian IONESCU: Sara, la ce te așteptai la începutul 
mobilității de studiu Erasmus? Ceea ce a urmat a fost 
pe măsura așteptărilor?
Sara TRAJCEVSKA: Mă simt foarte bine după terminarea 
mobilității de studiu Erasmus deoarece chiar a meritat 
să fac parte dintr-un asemenea program. Recunosc că 

înainte de începerea mobilității am fost puțin speriată, 
dar nu pentru că plecam departe de casă, ci pentru că 
am avut mari așteptări. Înainte de a-ți povesti despre 
așteptările mele vreau însă să menționez că eu sunt 
obișnuită să mă plimb prin lume. Faptul ca nu sunt 
româncă, dar locuiesc în România de aproape trei ani, 
singură m-a ajutat să învaț cum este să trăiești ca străin 
într-o altă țară. Înainte de a pleca în Portugalia mi-am 
propus să întâlnesc oameni noi, cu mentalitate diferită, 
să învăț lucruri noi și să ies din zona mea de confort. 
Pot spune că lucrurile pe care mi le-am dorit mi s-au 
întâmplat, cu foarte mici excepții. Deci, experiența a fost 
pe măsura așteptărilor.

M. I.: Cum ți s-a părut concursul pentru bursele 
Erasmus+? A meritat efortul depus?
S. T.:  Din punctul meu de vedere, toți studenții au nevoie 
de o astfel de bursă pentru a beneficia de o mobilitate 
de studiu în străinătate. Bursa Erasmus+ m-a ajutat să 
trăiesc, timp de patru luni, o viață plină cu tot ce îmi 
trebuie pentru a mă simți împlinită și, totodată, plină 
cu dorințe de noi aventuri. Altfel, procesul de aplicare 
pentru bursă a fost destul de simplu, cei de la biroul 
Erasmus+ ne-au ajutat, ne-au ghidat pe tot parcursul 
aplicației, atât înainte, cât și după încheierea mobilității.

Doi studenți la Jurnalism povestesc despre mobilitatea de studiu în Portugalia
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„Nu m-am simțit deloc o străină lângă 
cei de acolo”

M. I.: Ai avut emoții înainte de plecarea către 
Portugalia?
S. T.: Da, am avut. Sunt aromâncă din Macedonia, 
Bitola și am venit să studiez, cu bursă, în România. Am 
făcut, înainte de a deveni studentă la Jurnalism, Anul 
Pregătitor în cadrul Facultății de Litere a UOC. De felul 
meu, sunt o persoană foarte emotivă și evident că am 
avut mari emoții. Chiar nu găsesc cuvintele pentru a-ți 
explica ce am simțit atunci când am decolat către o țară 
necunoscută până atunci, către o altă perioadă din viața 
mea, o perioadă care s-a dovedit frumoasă și plină de 
semnificații. A fost șansa ideală pentru a mă dezvolta ca 
om, ca student, în plan personal. Toate emoțiile mele au 
fost constructive, m-au ajutat să mă autodepășesc.

M. I.: Cum ți s-au părut portughezii și Portugalia?
S. T.:  Uneori devin nostalgică pentru că nu mai sunt acolo. 
Îmi lipsește energia pozitivă pe care mi-au transmis-o 
în fiecare zi portughezii. Foarte rar am văzut astfel de 
oameni care să zâmbească mereu și care să încerce în 
permanență să te facă să te simți bine și comod în țara 
unde, de fapt, ești un străin. Nu știu tu, dar eu nu m-am 
simțit deloc o străină lângă cei de acolo. Discriminată, 
nici atât. 

M.I.: Cum ai caracteriza programul de studiu de 
Științe ale comunicării unde ai studiat, în Lisabona?
S. T.: În primul rând, vreau să menționez că la Instituto 
de Politehnico de Lisbon accentul mare cădea pe partea 
de practică. Pentru a avea succes pe perioada mobilității 
de studiu trebuia să fii foarte bun la practică. Am studiat 
Marketing and Communication, Graphic Design, Video 
Post Production, Digital Media Laboratory, History and 
Political Science in Contemporary World and Innovation. 
Ce mi-a plăcut enorm au fost programele în care trebuia 
să lucrăm zilnic: Premier CC, InDesign și Illustration. 
Fiecare student trebuia să își facă un canal YouTube pe 
care să posteze conținut. Am învățat mult pe partea 
de practică și mi-a făcut mare plăcere să experimentez 
lucruri noi.

S. T.: Dar tu, Marian? Care au fost primele tale impresii 
despre programul de studiu din Lisabona?
M. I.: Sincer, nu aveam o idee foarte, foarte clară 
despre ce urma să studiez, despre cum urma să se 

deruleze programul, despre ce tip de colegi voi avea 
pe parcursul mobilității. În primele două săptămâni în 
Lisabona, am beneficiat de un curs intensiv gratuit de 
limba portugheză pe care l-am promovat cu 14 puncte 
din 20, curs la finalul căruia am obținut un certificat de 
competențe lingvistice și care m-a ajutat enorm să mă 
înțeleg cu portughezii și să mă descurc și în contexte 
ce nu țineau strict de universitate. Încă de atunci însă, 
părerea mea despre mobilitatea de studiu Erasmus, 
despre programul de studiu ales, despre oamenii de 
acolo s-a conturat în jurul căldurii cu care am fost primit 
într-o țară străină. Din fericire, pe parcursul semestrului 
nu am întâmpinat dificultăți, iar pentru orice nelămurire 
profesorii și personalul din instituție erau mereu dispuși 
să ne lămurească, să ne ajute.

S. T.: Pe lângă facultate, ce activități aveai în timpul 
liber?
M. I.: După o perioadă destul de scurtă, am reușit să 
îmi fac prieteni, atât studenți Erasmus, cât și studenți 
portughezi. Astfel, am avut posibilitatea să „gust” o mică 
parte din viața de zi cu zi a portughezilor, începând 
de la celebrul „Pastel de nata”, un desert din cremă de 
ouă, pe care îl recomand oricui, măcar o dată în viață, 
până la viața de noapte, pentru studenți, în cluburile și 
barurile din celebrul Bairro Alto, cartier excentric și sursă 
inepuizabilă de energie.

S. T: Au existat și experiențe negative în timpul bursei 
de studiu în Portugalia?
M. I.: Bineînțeles că au fost și aspecte mai puțin plăcute. 
O mare problemă în Lisabona este legată de chirii. 
Fiind un oraș relativ mic, dar cu un număr foarte mare 
de locuitori, uneori este aproape imposibil să găsești o 
chirie accesibilă într-o zonă decentă, iar cu problema 
aceasta m-am confruntat și eu. La scurt timp însă după 
ce am ajuns acolo am găsit o soluție și totul a fost mai 
mult decât bine. 

S. T.: Care este concluzia ta la sfârșitul acestei 
experiențe?
M. I.: Merită! Categoric merită. În cadrul acestei mobilități 
de studiu Erasmus beneficiezi de o serie de experiențe 
ce îți pot oferi lecții valoroase, dezvoltarea personală 
având loc în cu totul alt ritm dată fiind ieșirea din zona de 
confort. Cunoștințele dobândite în cadrul universității 
din Portugalia sunt atât cunoștințe generale, cât și 
specifice, pe care le putem aplica în viața de zi cu zi legată 
de activitatea noastră în zona Științelor comunicării. E un 
slogan care spune că Erasmus nu este un an într-o viață, 
ci o viață într-un an. Cred că așa putem spune și noi: o 
viață în patru luni. Una minunată.

Sara TRAJCEVSKA
Marian IONESCU
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Studenții ovidieni i-au 
integrat pe studenții străini 
în Erasmus Social Network
În luna februarie, timp de o săptămână, Universitatea 
,,Ovidius” din Constanța (UOC) a fost gazda evenimentului 
,,Welcome Days”, organizat de Erasmus Social Network 
(ESN). Evenimentul a fost dedicat studenților Erasmus care 
învață la UOC și a reunit aproximativ 30 de tineri provenind 
din Germania, Franța, Italia, Grecia și Turcia. Alături de 
studenți au fost, la această acțiune, și cadre didactice 
ovidiene care se ocupă de studenții Erasmus. Studenții au 
primit, în cadrul evenimentului, din partea universității, un 
welcome pack și au beneficiat de o prezentare în ansamblu 
a facultăților din cadrul Universității ,,Ovidius”.

În cea de-a doua zi a ,,Welcome Days”, a fost organizată, la 
Biroul Erasmus, Speed Friending, context în care studenții 
români de la UOC au făcut cunoștință cu studenții străini. 
Au urmat trei zile întregi de distracție, de bowling, karaoke 
night, Beer Pong și diverse alte jocuri al căror scop a fost 
crearea unei atmosfere plăcute și primitoare.

Ceea ce trebuie menționat, în acest context, este faptul 
că, în vara anului 2015, s-au întors în țară primii studenți 
UOC care au plecat prin Programul Erasmus la universități 
din străinătate. Imediat după întoarcerea acestora acasă, 
s-a înființat grupul ESN, pentru a atrage cât mai mulți 
studenți în acest program. Pasiunea, determinarea și 
munca au fost cele trei coordonate necesare pentru ca 
această organizație, Erasmus Student Network, să fie oficial 
acceptată și recunoscută în ianuarie 2016. 

În prezent, în cadrul ESN există 25 de voluntari activi, 
studenți la diverse facultăți din cadrul UOC. Pe lângă aceștia, 
există și un consiliu local format din cinci membri, asistați 
de o echipă de cinci coordonatori locali.  Scopul lor este 
împlicarea în diferite activități pe plan local și internațional, 
dar și organizarea de evenimente dedicate studenților 
Erasmus care vin la UOC din diverse țări, prin intermediul 
mobilității de studiu.

Sunt implicată personal în organizația ESN, experiență care 
m-a ajutat să cunosc oameni prietenoși și interesanți. De 
asemenea, prin calitatea mea de membru voluntar, am 
aflat părerile, viziunile celorlalți studenți străini despre 
Constanța și despre Universitatea ,,Ovidius”.

,,Motivația grupului ESN nu este una singură, pentru că ne-
am numărat şi noi printre norocoşii care au avut şansa să 
beneficieze de o bursă Erasmus, am fost şi noi ajutați, la 
rândul nostru, şi integrați în această familie minunată alături 
de care am trăit momente de neuitat. Tocmai de aceea, vrem 
să ducem mai departe aceste lucruri, pentru că ştim cu toții cât 
de important e să ai pe cineva care să te ghideze şi să te ajute 
pe parcursul acestei aventuri numite Erasmus”, a mărturisit 
Alex Pieptea, vicepreședintele Erasmus Student Network. 

 
Sara TRAJCHEVSKA
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Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din 
Constanța face apel, ca și alte centre similare din țară, la 
persoanele care doresc să doneze sânge pentru cei care 
au nevoie urgentă. Asta pentru că, în ultima perioadă, 
se înregistrează o lipsă de rezerve de sânge. De aceea, 
studenții din anul I ai Specializării Jurnalism din cadrul 
Facultății de Litere a Universității „Ovidius" din 
Constanța (UOC) au decis să se implice și să doneze 
sânge. În acest sens, s-au prezentat, într-o sâmbătă 
dimineață din februarie, la Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine din Constanța. Înainte de donarea propriu-zisă, 
studenții jurnaliști au trecut printr-o serie de verificări. 
Mai exact, nu trebuia să fi consumat alcool cu cel puțin 
48 de ore înainte de donare, nu trebuia să își fi făcut un 
tatuaj în ultimele șase luni, nu trebuia să fi fumat cu două 
ore înainte de donare. Contrar informațiilor care circulă, 
este necesar ca donatorii să mănânce și să se hidrateze 
înainte de donare. Ce este, de asemenea, important de 
menționat este faptul că cei care decid să doneze sânge 
trebuie să știe că timpii de așteptare sunt destul de mari, 
tocmai pentru efectuarea acestor verificări prealabile 
absolut necesare. Totodată, donatorilor li se vor efectua 
analize de predonare. Ce trebuie însă menționat este că 
persoanele care decid să doneze sânge, dar nu dispun 
de mult timp pentru așteptare, se pot programa pentru 
donare cu 24 de ore înainte, iar astfel vor aștepta mult 
mai puțin.

Cu toate că au așteptat ore bune înainte de a dona, 
studenții de la Specializarea Jurnalism nu au abandonat. 
Care au fost însă motivele care i-au determinat să se 
implice? Mădălina Jacotă, studentă la Jurnalism în 
anul I a declarat: „Colega mea de an, Lorena Popa, a venit 
cu inițiativa vineri, într-o pauză dintre cursuri, ceea ce, 
recunosc, m-a bucurat, pentru că am o colegă de cameră, în 
cămin, care îşi dorea de mult timp să facă asta, dar cumva 
nu reuşea să se mobilizeze. Acum însă ne-am mobilizat 
împreună. Am avut mari emoții înainte de a intra în sala 
de recoltare, eram foarte agitată, dar asistentele de acolo 

au fost foarte drăguțe. La un moment dat mi-au oferit şi 
ciocolată, atmosfera era foarte prietenoasă, ceea ce mi-a 
mai redus din emoții. Înainte de a-mi da seama, punguța 
de sânge deja se umpluse. Am donat 400 de mililitri. Am 
donat fiindcă am un prieten care a avut nevoie urgentă 
de sânge, la un moment dat. Nu am putut dona atunci, 
pentru că eram în alt oraş, dar am decis să o fac acum, ca să 
compensez cumva. Eu am grupa de sânge 01 negativ şi mi 
s-a spus că sunt un donator foarte important pentru secțiile 
de Pediatrie şi Urgențe”.

„O nouă șansă la viață”

Cristina Croitoru, studentă, și ea, în anul I la Jurnalism 
UOC, a povestit: „ M-am bucurat foarte mult că am putut să 
donez sânge. Am făcut-o pentru că îmi doream mult să ajut 
pe cineva care are nevoie, mai ales că eu am o grupă rară de 
sânge. Sunt perfect conştientă de faptul că există oameni 
pentru care sângele înseamnă o nouă şansă la viață. M-am 
simțit foarte bine ştiind că am putut să contribui la donarea 
de sânge. Îi sfătuiesc şi pe alți studenți să facă acelaşi gest”.

Pentru a încuraja donarea de sânge, Centrul Regional de 
Transfuzii Sanguine din Constanța oferă fiecărui donator 
niște beneficii. Aceștia au de ales între: șapte tichete de 
masă pentru produse alimentare în valoare de 70 de lei, 
o zi liberă, în ziua donării, în cazul în care sunt bugetari, 
elevi, studenți și cadre militare, decontarea cheltuielilor 
de transport în comun în ziua donării, reducere de 50% 
la transportul public în comun, pentru o lună, pentru 
persoanele cu reședința în municipiul Constanța.

Lorena POPA

Studenții Specializării Jurnalism UOC au donat sânge la 
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța
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Specializarea Jurnalism din cadrul Facultății de Litere a 
Universității ,,Ovidius” din Constanța (UOC), a găzduit, la 
începutul lunii decembrie a anului trecut, a doua ediție a 
workshop-ului de investigații organizat de RISE Project. 
La eveniment au participat studenții Specializării 
Jurnalism, dar și studenți de la Facultatea de Științe 
economice și Facultatea de Istorie și Științe politice 
din cadrul UOC. RISE Project este cea mai cunoscută 
comunitate de jurnaliști, programatori și activiști care 
investighează crima organizată și corupția.

Timp de patru zile, studenții înscriși la workshop s-au 
familiarizat cu o serie de platforme și baze de date, de la 
Registrul Comerțului, la site-ul Ministerului de Finanțe, 
de la Monitorul oficial la site-uri de achiziții publice. 
Jurnaliștii RISE Project au ghidat echipele formate 
din studenții ovidieni prezenți la acest atelier, aceștia 
din urmă mergând și pe teren pentru a documenta 
subiectele urmărite. De asemenea, studenții prezenți 
la workshop-ul RISE au operat ceea ce în limbajul de 
specialitate se numește fact-checking.

Ce au învățat studenții UOC în timpul celor patru zile de 
atelier, cu ce impresii au rămas ne spun chiar ei. Mădălina 
Jacotă, studentă în anul I la Specializarea Jurnalism, ne-a 
declarat: ,,Pentru mine, acest workshop a fost cel mai bun 
mod prin care am putut vedea câtă muncă se ascunde în 
spatele unor «simple» investigații. Am înțeles, în acelaşi 
timp, cât de palpitantă poate fi această meserie. În cele patru 
zile de workshop am lucrat în echipe şi am fost instruiți cum 
să căutăm informații în diferite baze de date: e-licitație, 
ROTLD, portal.just.ro. Coordonatorul echipei noastre a 
fost deschis cu noi şi a reuşit să ne facă să funcționăm ca o 
echipă, devenind astfel «mici investigatori»”.

Specializarea Jurnalism a găzduit, pentru a doua 
oară, un workshop de investigații susținut de RISE 
Project

De aceeași părere este și colega Mădălinei, Carla 
Preoteasa, studentă, și ea, în anul I la Specializarea 
Jurnalism: ,,Din punctul meu de vedere, cei de la RISE au 
făcut o treabă extraordinară cu acest workshop. Mi se pare 
foarte greu să reuşeşti să captezi atenția unor oameni într-
un interval de patru zile consecutive, însă ei au reuşit să 
facă acest lucru. Am colectat şi procesat date, am căutat 
informații pe diverse platforme şi ne-am familiarizat cu ele. 
Am lucrat pe mai multe  subiecte de interes public, posibile 
subiecte ale unor viitoare investigații”, a explicat Carla.

Petruț Iacob, student în anul III la Specializarea Jurnalism 
din cadrul Facultății de Litere, a mărturisit că s-a bucurat 
pentru că a avut ocazia de a se întâlni, pentru a doua 
oară, cu echipa RISE Project: ,,Workshop-ul din acest an 
mi-a oferit şansa de a întâlni pentru a doua oară oamenii 
care m-au încântat cu profesionalismul şi pasiunea de care 
dau dovadă în această meserie. Tehnicile de investigații 
folosite de-a lungul acestui workshop nu mi-au fost străine, 
datorită lor, însă m-am bucurat că le-am putut aplica din 
nou pe subiectele alese”.

Otilia Rusu, studentă în anul III la Specializarea Relații 
Internaționale și Studii Europene din cadrul Facultății de 
Istorie și Științe Politice, a declarat, la finalul workshop-
ului, pentru revista „Ovidianum”: ,,Una din cele mai 
rafinate declarații ale democrației pe care o cunosc şi 
care îi aparține omului politic Ion Rațiu este «Voi lupta 
până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul 
să nu fii de acord cu mine». Ei bine, acest citat pare să fie 
motto-ul echipei RISE Project, care prin perseverență a 
cultivat studenților prezenți la workshop valorile libertății, 
dreptății şi încrederii. Am învățat pe parcurs cum anume se 
identifică un subiect şi care sunt instrumentele prin care se 
face lumină chiar şi în cel mai întunecat tunel. Mă consider 
o norocoasă pentru că am avut posibilitatea să particip la 
acest workshop, alături de cei mai buni specialişti din țară”.
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Workshop-ul RISE Project de tehnici avansate de 
colectare și procesare a datelor a constituit un autentic 
spațiu de cunoaștere, fiind cadrul perfect, mai ales 
pentru studenții jurnaliști, de deprindere a tehnicilor 
de investigație. Nu mai puțin important, studenții 
participanți au înțeles necesitatea și importanța muncii 
în echipă, dar și rolul esențial pe care îl joacă gândirea 
critică în activitatea unui jurnalist de investigații. 

Marina LUCHIAN
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Specializarea Jurnalism a găzduit un workshop pe 
tema știrilor false organizat de EFOR

În luna noiembrie a anului trecut, organizația Expert 
Forum (EFOR) a organizat, la Universitatea „Ovidius” 
din Constanța (UOC), un workshop pe tema fake 
news, denumit „Cum să fii un troll de succes? ABC-ul 
dezinformării pe social media”. Evenimentul a fost 
găzduit de Specializarea Jurnalism din cadrul Facultății 
de Litere, în sala Multimedia 1. Atelierul a fost susținut 
de Sorin Ioniță, expert politici publice EFOR, alături de 
colegii săi, Cezara Grama și Septimius Pârvu. Studenții 
jurnaliști prezenți la eveniment au luat parte la pilotarea 
toolkit-ului EFOR pentru combaterea manipulării online, 
venită dinspre Kremlin sau din alte surse.

În contextul workshop-ului, principalele teme dezbătute 
au fost propaganda, dezinformarea, știrile false și 
metodele prin care acestea pot fi identificate, prevenite 
și combătute. Alături de cei aproximativ 30 de studenți 
prezenți, la atelier au luat parte și profesori din cadrul 
Specializării Jurnalism: lect. univ. dr. Mariana Tocia, lect. 
univ. dr. Ada Codău, asist. drd. Valentin Vanghelescu 
și drd. Adelina Tocitu. Viitorii jurnaliști au înțeles mai 
bine cum funcționeză mecanismele manipulării, dar și ce 
înseamnă așa-numita strategie whatabout, o veritabilă 
strategie de propagandă utilizată în special în spațiul ex-
sovietic, dar care începe să se extindă la nivel global. În 
acest sens, cel mai bun exemplu este chiar președintele 
Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care s-a folosit 
intens de această strategie în campania sa. Whatabout-
ismul nu este însă specific doar oamenilor politici, ci și 
trusturilor media.

Tot în cadrul atelierului EFOR, studenții Specializării 
Jurnalism au putut, prin intermediul unui joc disponibil 
pe getbadnews.com, realizat de un grup din Olanda și 
denumit „Politique Fiction”, să se transpună în pielea 

unui „troll”. Obiectivul acestui exercițiu a fost acela de 
a-i ajuta pe participanți să înțeleagă cum funcționează  
mecanismul știrilor false. Jocul este disponibil în limba 
engleză și abordează probleme globale sau cu specific 
american, însă EFOR lucrează la o variantă în limba 
română, care să abordeze probleme naționale, pentru ca 
jocul să poată fi accesibil oricărui cetățean român, spre 
o mai bună conceptualizare a dezinformării prin mass-
media.

La finalul întâlnirii, Sorin Ioniță a subliniat că există o 
tendință majoră a tinerilor de a recurge tot mai mult la 
rețelele sociale pentru a obține informații, dar că prin 
această tendință ei devin tot mai expuși la știri false, la 
dezinformare și manipulare. 

Sorin ȘTEFĂNESCU
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Studenţii Specializării Jurnalism din cadrul UOC, 
premiaţi la Gala Expert Forum

Expert Forum (EFOR) a organizat, la finalul anului 
trecut, la Hotel Athenee Palace Hilton Bucureşti, 
Gala de proiecte EFOR și premiile de Crăciun. La 
evenimentul intitulat „Punem lumină pe deriva 
guvernării în România și Moldova” au participat și 
studenți ai Specializării Jurnalism din cadrul Facultății 
de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC). 
Este vorba despre Carla Preoteasa, studentă în anul I, 
Virgil Stoian şi Sorin Ştefănescu, studenţi în anul II, 
și Lavinia Oprea și Petruț Iacob, studenți în anul III - 
Specializarea Jurnalism UOC. La gală a participat și Lucia 
Roznov, absolventă a Specializării Jurnalism, în prezent 
masterandă a Programului „Grupuri de risc” - Facultatea 
de Sociologie și Asistență socială a Universității din 
București. În cadrul acțiunii au fost acordate premii 
pentru implicarea în proiectul „Europea MEA - Active 
Local Citizens for an Accountable Europe”, proiect 
finanțat de Comisia Europeană prin programul Europe for 
Citizens, pentru câștigători ai concursului de fotografie 
„Banii UE... vorbesc!”, precum și pentru câștigători ai unui 
concurs privind fake news-urile. 

Carla Preoteasa, boboc al Specializării Jurnalism, a 
obținut mențiune la concursul de fotografie „Banii UE... 
vorbesc!”. Carla a realizat o fotografie privind un proiect 
local din Constanța implementat cu fonduri europene: 
așa numita „parcare verde” de la Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Constanța, realizată din fonduri UE în valoare 
de 4 milioane de euro în cadrul Proiectului Operațional 
Regional 2007-2013.

Mădălina Sîrghi, Lucia Roznov, Petruț Iacob și Virgil 
Stoian au monitorizat un proiect local implementat cu 
fonduri europene și, ulterior, au redactat o analiză pe 
marginea acestui subiect. Este vorba despre proiectul 

de restaurare a centrului istoric al Constanței, finanțat 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - 
poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1.

În ceea ce o privește pe Lavinia Oprea, aceasta a urmărit 
proiectul de restaurare a Cazinoului din Constanța, 
monument de arhitectură din patrimoniul național, 
unul dintre puținele cu elemente stil Art Nouveau din 
România. De-a lungul celor șase luni de implementare 
a proiectului „Europea MEA - Active Local Citizens for 
an Accountable Europe”, studenții de la Jurnalism au 
participat la mai multe dezbateri și întâlniri pe marginea 
subiectelor documentate.

Descântătorii de trolli și vânătorii de boți 
au fost, și ei, premiați

În contextul Galei de proiecte EFOR, unii dintre studenţii 
jurnaliști au primit și titlul de „Descântător de trolli și 
vânători de boți” pentru participarea la un concurs 
privind fake news-urile. Este vorba despre studenții 
Carla Preoteasa și Sorin Ștefănescu de la Specializarea 
Jurnalism.

Isabela GÎTMAN
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Studenții jurnaliști continuă practica de specialitate în 
studiourile Radio Constanța
Studenţii Specializării Jurnalism din anul II din cadrul 
Facultăţii de Litere a Universității ,,Ovidius” din Constanţa 
(UOC) au oportunitatea ca, datorită unui parteneriat 
încheiat cu Radio Constanţa, să înveţe tainele radioului 
sub îndrumarea drd. Adelina Tocitu care, de altfel, le 
este și cadru didactic. Este primul lor contact cu radioul, 
dar despre orele de practică de specialitate în radio 
studenții jurnaliști auziseră încă de când erau în anul I, 
de la colegii lor mai mari, care povesteau entuziaști ce 
lucruri minunate reușesc să facă în studiourile Radio 
Constanța.

Odată cu începerea anului II de studii, aveau să descopere 
şi ei lumea de pe calea undelor. Prima lor vizită la vila 
numărul 1 din Mamaia, adică la sediul Radio Constanţa, 
a fost una de acomodare, în care, pe lângă întâlnirea cu 
cei care alcătuiesc marea familie a radioului constănțean, 
au fost puşi la curent şi cu un scurt istoric al studioului 
teritorial și au avut ocazia să se familiarizeze cu aparatura 
specifică. Au aflat, astfel, că dacă la ora actuală radioul 
beneficiază de aparatură  electronică ultramodernă, cu 
nu foarte mulți ani în urmă se foloseau magnetofoanele, 
nişte aparate destinate imprimării și redării de programe 
acustice, ceea ce presupunea foarte multă muncă din 
partea celor ce operau cu ele.

Şase saşi … în şase saci

După  probele de microfon  pe care    fiecare  dintre 
studenții Specializării Jurnalism le-a dat şi prin 
intermediul cărora drd. Adelina Tocitu şi-a putut da 
seama de ce rol i s-ar potrivi fiecăruia, au urmat lecțiile 

de dicţie, care i-au pus pe studenți la zeci, poate chiar 
sute de încercări. Pe lângă multe momente care au 
destins atmosfera, studenților le-a fost pusă la încercare 
capacitatea de a vorbi în faţa unui public. 

De-a lungul orelor de practică din radio, tinerii jurnaliști 
au învăţat ce este și cum este structurat un ceas de emisie, 
ce sunt ştirea, interviul și reportajul de radio, cum se face 
un vox, câte tipuri de muzică sunt la radio şi multe alte 
aspecte utile în viitoarele lor cariere de oameni de presă.

  „Alo, alo, aici Radio Bucureşti!” 
 
Prima ieşire în eter a studenților Specializării Jurnalism 
a avut loc cu ocazia aniversării a 90 de ani de activitate 
pentru Radio România. Astfel, după o vizită efectuată 
la sediul Radio România din Bucureşti, o echipă mixtă 
formată din studenţi din anii II şi III a rememorat câteva 
momente importante din istoria de aur a radioului din 
România. Pe lângă prima transmisiune radio a unui meci 
de fotbal, au fost reamintite şi vocile reprezentative 
ale radioului, precum Paul Grigoriu și Cornel Chiriac, 
personaje care au avut o contribuţie însemnată la 
dezvoltarea radioului în România. 

100 de ani de la Marea Unire

Avându-i ca prezentatori pe Andrei Flangea şi 
Alexandra Ion din anul III, dar şi pe Gabriel Iacob 
din anul II, prima emisiune la radio a studenților de 
la Jurnalism a stat sub semnul împlinirii a 100 de ani 

Prima ieșire în eter
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de la Marea Unire, fiind lansată chiar pe 1 Decembrie. 
Emisiunea a debutat cu un jurnal prezentat de studenții 
Mihaela Caracostea şi Cosmin Gîscă, cu ştiri din viaţa 
studenţească şi nu numai. Pe lângă un moment sportiv 
prezentat de Petruţ Iacob din anul III şi Virgil Stoian 
din anul II, Violeta Guţu a avut o intervenţie de la Balul 
bobocilor de la Universitatea ,,Ovidius”. Emisiunea s-a 
încheiat cu interviul realizat de Ioana Ioniță din anul 
II cu prodecanul Facultății de Istorie și Științe Politice a 
UOC, conf. univ. dr. Daniel Citirigă. 

Radioul apropie oamenii

Provocaţi de către drd. Adelina Tocitu, dar şi preocupaţi 
de viitorul lor ca jurnalişti, studenții UOC au dezbătut, 
în timpul orelor de practică de specialitate din radio, 
evoluţia galopantă a tehnologiei, dar şi despre meseriile 
viitorului, care la ora actuală nici măcar nu există. 

Munca depusă la radio i-a făcut pe studenții Specializării 
Jurnalism să realizeze cât de grea, dar şi cât de frumoasă 
este această meserie. I-a făcut să realizeze că în spatele a 
cinci minute de emisie stau ore întregi de muncă, munca 
unei întregi echipe. Au înțeles, în final, că radioul apropie 
oamenii.

Cosmin GÎSCĂ
Virgil STOIAN
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Au fost desemnați câștigătorii din cadrul proiectului 
„Ovidius Innovation Center”

Studenții UOC au idei de afaceri viabile

În Sala Senatului a Universității „Ovidius” din Constanța 
(UOC) a avut loc, în luna decembrie a anului trecut, 
festivitatea de premiere a câștigătorilor proiectului CNFIS-
FDI, Susținerea Activităților Societății Antreprenoriale 
Strudențești „Ovidius Innovation Center” - OIC-SAS 
din cadrul programului de preaccelerare EDU-TECH-
SOLUTIONS-TEAMS. Managerul proiectorului, lect. univ. 
dr. Costin Șorici, a declarat, în cadrul evenimentului, 
că „acest  proiect ar  putea să fie un început de carieră de 
antreprenor sau de intraprenor pentru fiecare student”.  
Acesta a menționat și că la nivelul UOC a fost lansată o 
strategie prin care universitatea să se transforme într-
un nod antreprenorial, să se poată ieși din zona de 
observator pasiv și de furnizor exclusiv de forță de muncă 
pentru companii și să devină un policy-maker în zona de 
antreprenoriat și un trend setter în municipiul Constanța.
Pentru participanții la proiect, „Ovidius Innovation 
Center” este doar un prim pas pentru a putea beneficia 
de mai multe oportunități. Sub îndrumarea mentorilor 
și a profesorilor din cadrul proiectului, studenții pot 
aplica la „START UP NATON”, un program prin care își pot 
construi propria afacere cu finanțare nerambursabilă, 
astfel încât ideile de astăzi să devină afacerile de mâine.

Propuneri originale, premiate în a doua 
ediție a proiectului

Au existat opt echipe ale căror idei de afaceri s-au 
remarcat. „Cine ştie, câştigă” a fost echipa formată 
din Eduard-Alin Grosu, student la Facultatea de 
Matematică și Informatică, Andra-Veronica Dervisi 
de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și 
Gabriela Apostol, studentă la Facultatea de Farmacie. 
Coincidența a făcut că exact această echipă a câștigat 
locul I la OIC-SAS. Acești studenți au propus un sistem 
de educație prin inovație, o metodă de a face învățatul 
mai distractiv. Au făcut chiar și o demonstrație într-una 
din școlile publice din Constanța, au simulat zece minute 
de joc, unde elevul care știa răspunsul trebuia să apese 
imediat pe buton, urmând ca programul să-i înregistreze 
rezultatul. 

Locul II a fost obținut de o echipă formată din studenți 
de la Facultatea de Matematică și Informatică, 
Facultatea de Drept și Științe Administrative și 
Facultatea de Științe Economice, echipă a cărei idee 
a atras foarte mult atenția viceprimarului municipiului 
Constanța Costin Răsăuțeanu, prezent la festivitatea 
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de premiere din cadrul UOC. Studenții au avut ca idee 
de afacere un sistem de turbine eoliene verticale pentru 
orașul Constanța, folosirea resurselor naturale (curenți 
de aer, lumina solară) pentru iluminare și implicare în 
programul „Smart City”.

Locul III a fost câștigat de două echipe.Una dintre echipe, 
formată din studenți de la Facultatea de Medicină, și-a 
propus să dezvolte o rețea de comerț online pe zona de 
fashion cu impact și pentru România și, ulterior, pentru 
Europa. Cealaltă echipă de pe locul III, formată din 
studenți de la Facultatea  de Matematică  și Informatică 
și Facultatea de Științe Economice, s-a gândit la un 
complex pentru animalele de companie, care să cuprindă 
un hotel pentru acestea, o clinică veterinară și o bază de 
antrenament pentru câinii adunați de pe stradă pentru a 
fi folosiți în TAA-Tratament Asistat de Animale.

Echipa „Cine ştie, câştigă” a fost premiată cu 3.000 de lei, 
echipa de pe locul II a primit 2.000 de lei, iar echipele de 
pe locul III au câștigat fiecare câte 1.000 de lei. Anul acesta 
au fost premiate cu sume modice și echipele participante 
la proiect, care însă nu au reușit să se clasifice în primele 
trei locuri. Desigur, nu au fost uitați profesorii, mentorii, 
juriul, care au primit diplome de recunoaștere.

Fiecare student a primit cartea „Consultant în România 
- Profesia şi piața de consultanță în management din 
România. Bune practici în consultanță în management” 
lansată de AMCOR, lucrare colectivă ce prezintă 
experiențele unor practicieni profesioniști români, 
activi în firme de top de pe piața românească. Cartea 
le ilustrează studenților UOC o imagine foarte detaliată 
asupra domeniului consultanței în management în 
România, așa cum s-a dezvoltat el în ultimii 20 de ani.
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Andriana COTOROBAI

Pentru al doilea an consecutiv, studenții Universității 
„Ovidius” din Constanța au ocupat locul 1 în clasamentul 
general la Campionatele Naționale Universitare (CNU) 
de atletism, competiție care s-a desfăşurat la Bacău în 
luna ianuarie, cu participarea a peste 20 de centre uni-
versitare din ţară. Cu patru medalii de aur, o medalie de 
argint și șase medalii de bronz, Universitatea „Ovidius” 
din Constanța a depăşit Universitatea din Craiova  (4 - 1 
- 3) şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (2 - 8 - 
0) . Universitatea constănțeană a fost premiată de către 
Federația Sportului Școlar și Universitar din cadrul Min-
isterului Educației Naționale cu un trofeu și o diplomă 
specială pentru poziția fruntașă. 

Un nou record național universitar de 7,39 s la proba de 
60 m a fost stabilit de Marina Baboi,  performanță care îi 
asigură baremul necesar pentru participarea la Campio-
natele Europene de Atletism din această iarnă. Totodată, 
aceasta a fost premiată de Federația Română de Atletism 
pentru cel mai bun rezultat la fete.                                              

Studenții UOC au ocupat pentru al doilea an 
consecutiv locul I la Campionatele Naționale 
Universitare de Atletism
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Ministrul Educației, 
Ecaterina Andronescu, 
a vorbit, la UOC, despre 
înființarea Centrului 
Internațional Multicultural

Ministrul Educației naționale, Ecaterina Andronescu, 
a participat, la jumătatea lunii ianuarie, la Universitatea 
„Ovidius” din Constanța (UOC), la un eveniment în 
cadrul căruia s-a discutat despre înființarea „Centrului 
Internațional Multicultural Ovidius de Excelență în 
Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră”. La întâlnirea 
care a avut în Sala Senatului au participat numeroși 
membri ai corpului profesoral al UOC și, bineînțeles, 
rectorul universității, prof. univ. dr. Sorin Rugină care 
a făcut o succintă prezentare a proiectului privind 
înființarea acestui centru, proiect înaintat Guvernului.

Referindu-se la componenta educațională, rectorul UOC 
a precizat că, pe lângă programele de licență în limba 
engleză deja existente (American Studies şi Computer 
Science) ar urma să fie înființate și programele Business 
Administration și Nursing. În aceeași ordine de idei, prof. 
univ. dr. Sorin Rugină a menționat că ar urma să ia naștere, 
la UOC, și programe de masterat în limba engleză: Web 
Technologies and Cybersecurity, International Business 
Innovation and Entrepreneurship, Black Sea and European 
Politics și Maintenance Engineering of Mechanical and 
Thermal System. Acestora li se vor adăuga opt domenii de 
doctorat, și acestea tot în limba engleză: Medicine, Dental 
medicine, Philology, History, Mathematics, Theology, 
Biology și Civil engineering.

Ceea ce își propune acest Centru Internațional 
Multicultural Ovidius de Excelență în Dezvoltare 
Durabilă la Marea Neagră este să facă cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică, dar și inovare de excelență în 
sectoare cu potențial înalt de creștere economico-socială 
a zonelor costiere și în domenii aliniate obiectivelor 
Agendei 2030 a ONU și UE de dezvoltare durabilă. 
Totodată, centrul internațional ar avea ca deziderat și 
formarea profesională avansată, la nivel postuniversitar, 
a experților internaționali în problematica Mării Negre. 
Nu mai puțin important, această nouă structură și-ar 
propune și promovarea creației artistice universitare, a 
multiculturalității și a diversității.

În contextul evenimentului a fost menționat și faptul 
că acest centru internațional multicultural are ca scop 
implicarea în cel puțin 11 obiective strategice ale 
Agendei 2030 ONU-UE-România pentru Dezvoltare 
durabilă și anume: Alimentație/Eradicarea foametei, 
Sănătate, Educație și calitate, Pace și justiție și instituții 

puternice, Ape curate și salubritate, Energie curată, 
Inovație industrială, Orașe sustenabile\inteligente, 
Mediu și schimbări climatice, Viața subacvatică și Viața 
pe uscat.

În ceea ce privește bugetul, potrivit proiectului înaintat 
de Universitatea „Ovidius”, acesta este estimat la 70 de 
milioane de euro pentru trei ani (2019-2021).

„Centrului Internațional Multicultural Ovidius de 
Excelență în Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră” ar 
urma să fie condus de un consiliu director format din 
nouă membri: trei din cadrul UOC, trei personalități 
științifice din țară sau din străinătate, două personalități 
marcante ale comunității locale și un reprezentant al 

Ministerului Educației.

Cristina CROITORU
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Studenții Specializării Jurnalism din cadrul UOC, în vizită 
de documentare la Biblioteca Județeană Ioan N. Roman 
din Constanța

Studenții  din anii I și II ai Specializării Jurnalism din 
cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” din 
Constanța (UOC) au făcut, la începutul lunii martie, o 
vizită de documentare la Biblioteca Județeană Ioan N. 
Roman. Aceștia au fost însoţiţi de cadre didactice ale 
specializării: lect. univ. dr. Mariana Tocia și lect. univ. dr. 
Ada Codău și întâmpinați, la bibliotecă, de directoarea 
instituției, Corina Apostoleanu. 

Biblioteca Județeană Ioan N. Roman din Constanța 
deține peste 600.000 de unități de bibliotecă, pe toate 
tipurile de suport, multe dintre acestea fiind adevărate 
valori păstrate cu grijă. Ștefan Pleșoianu, bibliotecar 
metodist, este cel care i-a însoțit pe studenți în turul 
bibliotecii. Potrivit explicațiilor acestuia, Biblioteca 
Județeană Ioan N. Roman funcționează în actualul sediu, 
situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân, începând cu 
data de 1 decembrie 1998. Anterior, serviciile Bibliotecii 
Județene erau împărțite în mai multe locații din 
municipiul Constanța. Tocmai de aceea, pentru a facilita 
accesul cât mai  multor oameni la cărți și la alte tipuri de 
publicații, actualul sediu a fost gândit, proiectat pentru a 
găzdui la un loc toate serviciile bibliotecii.

Studenții jurnaliști au intrat prima dată în Sala de referințe 
generale, acolo unde informațiile sunt accesibile și în 
format digital, dar și în cataloagele de tip clasic. Ulterior, 
au intrat în secțiile de Împrumut și la Mediatecă, iar apoi 
în sălile de lectură. De asemenea, studenții au avut acces 
în depozitul general de la subsolul bibliotecii.

Printre pagini colorate de timp

Studenții din anul II ai Specializării Jurnalism studiază 
și Istoria presei. Tocmai de aceea, au fost încântați să 
descopere, la Biblioteca Ioan N. Roman, o colecție bogată 
de periodice românești, presa din perioada 1898-1944, 
dar și din perioada comunistă și postcomunistă. Au 
răsfoit prima revistă culturală dobrogeană, Ovidiu (1898), 
al cărei director fondator a fost Petru Vulcan, revista 
literară și artistică Sburătorul (1919), publicațiile satirice 
Moftul român (ediția de la 1901) și ziarul umoristic Veselia 
(edițiile din 1903), precum și revista de critică literară 
Ramuri (1910). Totodată, studenții au identificat limbajul 
de lemn din ziarele comuniste Scânteia și Scânteia 
Tineretului.

Studenții jurnaliști au fost fascinați de culoarea gălbuie a 
paginilor de ziare și reviste, de mirosul acestora, analizând, 
în același timp, grafica vremurilor, diverse tipuri de font-
uri, dar și materiale publicitare prin intermediul cărora 
publicațiile se susțineau financiar. Având toate acestea 
în față, studenții au putut face o comparație între presa 
veche și presa scrisă din zilele noastre. 
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Comori sub formă de carte

După ce au ieșit din depozitul de presă veche, studenții 
Specializării Jurnalism au ajuns în sala care găzduiește 
aproximativ 1.800 de volume de carte bibliofilă: Fondul 
de Colecții Speciale. Aici, ei au avut șansa de a vedea 
prime ediții, ediții cu autograf de autor, ediții deosebite, 
ediții omagiale, ediții definitive, ediții care au fost 
interzise de autorități și chiar și exemplare scăpate din 
diverse tiraje care au fost arse aproape în totalitate. 
Totodată, studenților le-a fost prezentată partea de 
carte românească veche, ce cuprinde în jur de 300 de 
volume. Cel mai vechi volum din această  colecție,  „Noul 
Testament de la Bălgrad”, este prima traducere integrală 
în limba română a Noului Testament, publicat în 1648 la 
Bălgrad (astăzi, Alba Iulia). 

Nu mai puțin important, pentru că ziariștii radiografiază, 
în fiecare moment, realitatea, studenților jurnaliști 
le-a fost prezentată și colecția din Monitorul Oficial a 
Bibliotecii Județene Ioan N. Roman.

Studenții au  fost ghidați, în această vizită de 
documentare, de bibliotecari cu experiență, pasionați, 
etern îndrăgostiți de carte: Lucica Vlad, Carmen 
Buștiuc, Doina Moșoiu și Ionuț Druche.

Impresii 

Unii dintre studenții Specializării Jurnalism au fost la 
prima experiență de acest gen. Este vorba mai ales de 
studenții din alte localități, dar și despre cei din alte țări, 
așa cum este cazul unor tinere din Republica Moldova, 
care au ales să studieze la Specializarea Jurnalism din 
cadrul UOC. La finalul vizitei, studenții au împărtășit 
câteva dintre impresiile lor.

Pentru Cristina Maidanu din anul I vizita de 
documentare a fost „o experiență memorabilă”. „Pentru 
că vin din Republica Moldova, să cunosc Constanța e 
unul dintre scopurile mele principale. Este pentru prima 
oară când merg la Biblioteca Județeană Ioan N. Roman 
şi am rămas plăcut surprinsă. Colecția de ziare vechi m-a 
impresionat cel mai mult şi sper, cât de curând, să mă întorc 
să le răsfoiesc”, a declarat aceasta.

În ceea ce o privește pe Marina Luchian, aceasta a 
afirmat: „Am fost primiți călduros de personalul bibliotecii 
care a avut grijă să ne familiarizeze cu arhivele de presă, 
să ne informeze despre varietatea cărților pe care le putem 
găsi în minunatul templu al lecturii şi care, nu în cele din 
urmă, ne-a dezvăluit micile secrete despre adevăratele 
comori ascunse în cărți. Consider această experiență 
una frumoasă şi benefică pentru viitoarea mea activitate 

jurnalistică”. Marina este originară tot din Republica 
Moldova. În prezent, este student în anul I.

Și colegii lor mai mari au fost impresionați. Virgil Stoian 
din anul II a declarat că i-au plăcut „ordinea care tronează 
în toate încăperile, dar şi grija pe care angajații o poartă 
cărților şi publicațiilor de tot felul”. 

„Recunosc, sunt mai mult genul care îşi cumpără cărțile 
şi nu prea împrumută, dar o vizită la bibliotecă e mereu 
plăcută. Am descoperit acolo ziare şi cărți uimitor de vechi, 
dar păstrate, totuşi, foarte bine. Turul bibliotecii a fost 
frumos şi relaxant. Mărturisesc că am rămas cu gândul la o 
carte din depozitul instituției, estimată la 350.000 de euro”, 
a explicat Gabriel Iacob, student în anul II. 

Cu siguranță studenții Specializării Jurnalism din cadrul 
Universității „Ovidius” se vor întoarce, pe cont propriu, la 
Biblioteca Județeană Ioan N. Roman, pentru a afla şi mai 
multe despre ce se află pe rafturile şi în depozitele sale, 
pentru a descoperi această fascinantă lume prinsă între 
pagini şi coperte. Unele dintre ele, vechi de sute de ani.

Ioana IONIȚĂ
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După ce, în luna noiembrie a anului trecut, dr. Joan 
Maria Jaime Moya a susținut, la Facultatea de Litere 
din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța 
(UOC), conferința „O călătorie printre idiomurile 
iberice: o poveste de familie (aproape în totalitate) 
latină”, cercetătorul a revenit, în februarie, la UOC, cu 
seria de prelegeri intitulată „Elaborarea Glossarium 
Mediae Latinitatis Cataloniae: istoria proiectului și 
metodologie”. Dr. Joan Maria Jaime Moya a explicat, cu 
această ocazie, felul în care se poate realiza o cercetare 
științifică de nivel doctoral în Occident și cum pot fi 
puse rezultatele acestei cercetări în slujba unor proiecte 
lingvistice mai ample. Evenimentul a avut loc în Sala 
Umberto Eco din campusul UOC, corp A, și a fost moderat 
de conf. univ. dr. Cosmin Căprioară.

Conferința a fost împărțită în două părți. În prima parte 
a evenimentului, dr. Joan Maria Jaime Moya a prezentat 
problemele de lexicografie și lematizare a cuvintelor, dar 
și documentele cu care se lucrează la Glossarium Mediae 
Latinitatis. Pentru a înțelege fenomenul de lexicografie 
și lematizare a cuvintelor, cercetătorul a menționat 
care sunt tipurile de latină existente: literară, vulgară 
şi creştină. Acesta a prezentat și cele două varietăți ale 
limbii latine, mai exact varietățile diastratice și diafazice, 

Latinistul Joan Maria Jaime 
Moya a susținut o nouă 

conferință la Facultatea de 
Litere a UOC

Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” 
din Constanța (UOC) a organizat, în luna februarie, o 
întâlnire cu pictorul Valeriu Sepi. La acest eveniment 
au participat prof. univ. dr. Florin Stoiciu și lect. univ. dr. 
Alexandru Șerbănescu din cadrul Facultății de Arte, dar 
și alte cadre didactice, precum și studenți ai UOC. Valeriu 
Sepi, fost membru al trupei Phoenix, s-a întors în România 
după 30 de ani, iar cu această ocazie a împărtășit câteva 
dintre experiențele sale de viață din anii trăiți peste 
hotare. Acesta a vorbit mai ales despre anii petrecuți 
în Asia și despre cum cultura, civilizația și obiceiurile 
de acolo i-au schimbat multe dintre percepțiile despre 
religie, stil de viață și artă. 

Ce l-a preocupat întotdeauna pe Valeriu Sepi a fost 
desenul, împreună cu tot ceea ce reprezintă acesta. În 
cadrul acestui eveniment, publicul a putut răsfoi cartea 
intitulată „Mitologii personale”, în care se regăsesc o parte 
dintre operele sale. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune 
de întrebări din partea celor prezenți. 

Artistul Valeriu Sepi, în dialog cu studenții ovidieni

Mihaela CARACOSTEA

dar și varietățile diacronice ca de exemplu: cea arhaică, 
clasică, târzie, medievală, umanistică și neolatină.

În cea de-a doua parte a evenimentului susținut de dr. 
Joan Maria Jaime Moya, lingvistul a prezentat procesul 
de redactare a propriei sale teze doctorale și felul în 
care aceasta a fost convertită în Dicționarul de latină 
medievală al Catalanoei. Romanistul a povestit că a 
consultat o serie de dicționare de limbă latină pentru 
a lămuri problemele gramaticale pe care le analiza în 
lucrarea sa. 

Conform spuselor sale, lingvistul a desfășurat, pentru a 
clarifica problemele gramaticale din teza sa, un proces 
destul de amplu, care a presupus consultarea a diferite 
dicționare de limbă latină, romanică și germanică. 
Ulterior, a făcut apel la „CODOLCATUL Hisp”, accesibil 
doar persoanelor care fac parte din Institución Milá y 
Fontanals (IMF) - Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC) din Barcelona, Spania. Nu mai puțin 
important, la finalul evenimentului dr. Joan Maria 
Jaime Moya a precizat câte fișe lematizate există în 
,,Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae”. Este vorba 
despre 50.000 de fișe, mai mult de 23.000 dintre acestea 
fiind disponibile pe ,,CODOLCAT”, în varianta online, pe 
care o pot consulta gratuit și studenții. Latinistul a mai 
spus și că, în prezent, se lucrează, în Cluj, la un glosar de 
latină medievală a documentelor Transilvaniei, Moldovei 
și Munteniei.

Andrada MUNTEANU
Snejana DERCACI
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Ambasadorii Franței și Germaniei în România, în dialog 
cu studenții UOC în cadrul unui eveniment găzduit de 
Facultatea de Litere
Facultatea de Litere din cadrul Universității Ovidius 
din Constanța (UOC) a fost, în luna martie, gazda unei 
întâlniri la nivel înalt, care i-a avut ca invitați pe Michele 
Ramis, ambasadorul Franței în România, și pe Cord 
Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei în România. 
Evenimentul a avut loc în amfiteatrul Umberto Eco a UOC 
și a fost moderat de decanul Facultății de Litere, prof. 
univ. dr. Cristina Tamaș, și de prof. univ. dr. Mihai Gârțu, 
prorector al UOC. În sală au fost prezenți, de asemenea, 
prodecanul Facultății de Litere, conf. univ. dr. Florentina 
Nicolae, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice 
(FISP), conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, prodecanul 
FISP, conf. univ. dr. Daniel Citirigă, dar și alți profesori 
de la Litere și FISP și numeroși studenți ai celor două 
facultăți. Subiectul central al întâlnirii ce s-a constituit 
într-un dialog între studenți și cei doi diplomați a fost 
constructul Uniunii Europene și ce înseamnă spațiul 
European. 

“We feel already quite at home”, au fost primele cuvinte 
ale ambasadorului Germaniei în România. Cord Meier-
Klodt a mulțumit Universității Ovidius pentru atenția pe 
care instituția o acordă limbilor străine și a recunoscut, 
în această ordine de idei, că nu ar fi lucrat în domeniul 
afacerilor externe dacă nu ar fi știut mai mult decât limba 
germană. 

În ceea ce privește UE, ambasadorul german a mărturisit 
că a crescut cu sentimentul de profundă bucurie față 
de proiectul european. Diplomatul a precizat și că dacă 
Germania a reușit să se reintegreze după Al Doilea Război 

Mondial, alăturându-se statelor civilizate, acest lucru se 
datorează mai ales Uniunii Europene. Prin UE, susține 
Cord Meier-Klodt, Germania a devenit noul stat de astăzi.

Răspunzând întrebărilor formulate de profesorii și 
studenții participanți la întâlnire, ambasadorii Franței 
și Germaniei au afirmat rolul pozitiv pe care UE l-a avut 
în viața politică a statelor din care ei provin, au subliniat 
importanța susținerii coeziunii europene, au vorbit 
despre relația sensibilă, dar foarte importantă pe care 
UE o are cu China și cu Rusia. Au fost însă abordate și 
subiecte având un caracter mai puțin politic, în sensul în 
care o studentă a UOC a avut curiozitatea de a afla cum 
arată o zi din viața unui diplomat.

Redacția OVIDIANUM
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Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) 
a organizat, în luna martie, la American Corner, 
în parteneriat cu Ambasada SUA în România, o 
videoconferință despre propaganda rusă și efectele 
acesteia asupra României, despre fake news și 
dezinformare. Conferința s-a desfășurat în limba engleză, 
iar evenimentul s-a adresat îndeosebi jurnaliștilor și 

Videoconferință susținută de un analist american pe tema 
propagandei ruse și a dezinformării, la American Corner

studenților ce urmează a se specializa în acest domeniu. 
Brian Whitmore, senior fellow al Center for European 
Policy Analysis, a fost invitatul de onoare al conferinței. 
Acesta și-a început discursul afirmând că există anumite 
lucruri care în Rusia definesc esența puterii, cum ar fi 
relațiile și alianțele, care duc la dezinformare, în favoarea 
celor ce-și doresc puterea. Dezinformarea, a declarat 
analistul american, există încă din timpul Imperiului 
Rus, dar a continuat în Uniunea Sovietică și continuă 
și în perioada post-sovietică. „Liderii ruşi puternici au 
fost cei care au folosit sistemul în favoarea lor, cei slabi 
au fost ei înşişi folosiți de sistem. Iar ceea ce vedem acum 
este versiunea putinistă a «sistema». Mai devreme sau mai 
târziu, Putin va ieşi din joc, dar «sistema» va rămâne acolo 
unde e”, a precizat Brian Whitmore în timpul conferinței 
derulate sub forma unui seminar web.
În continuare, Whitmore a făcut ceea ce putem numi o 
caracterizare succintă a liderului rus. În opinia sa, Putin 
este un caracter hibrid, un produs al capitalismului 
sălbatic care a marcat Rusia în anii ’90 în mod definitoriu. 

„Dacă poți corupe, atunci, poți controla”

În viziunea lui Brian Whitmore, „influența malignă” a Rusiei 
nu cuprinde doar dezinformare transformată în armă, ci 
mai degrabă corupție și criminalitate organizată. Potrivit 
spuselor sale, oamenii din Rusia trebuie să privească 
dincolo de aparențe, în căutarea observării unui sistem 
cleptocratic. „Nu e ca şi cum oamenii vor fi fericiți să vadă 
acest lucru. Rusia foloseşte mijloace tradiționale, cum 
ar fi euroscepticismul”,  a declarat analistul american, 
adăugând că rușii trebuie să vadă dincolo de măștile 
ideologice sau de susținerea Rusiei pentru extrema 
dreaptă și stângă din Europa și din întreaga lume. „Dacă 
s-ar putea exporta corupția, Moscova ar putea atrage în 
<<sistema>> lideri nationali corupți. Dacă poți corupe, 
atunci, poți controla”.
Analistul american a adăugat că scopul Moscovei este 
acela de a crea o „Europă a națiunilor”, una în care să nu 
mai existe parteneriate intercontinentale sau interstatale, 
precum NATO. 

Ilia OMER
Carla PREOTEASA
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Universitatea ,,Ovidius” din Constanța (UOC) a 
inaugurat, în luna martie, noile laboratoare ale Facultății 
de Medicină Dentară. La eveniment au participat 
rectorul UOC, prof. univ. dr Sorin Rugină, și decanul 
Facultății de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Aureliana 
Caraiane, precum și alte cadre didactice și numeroși 
studenți. Noile laboratoare de care vor beneficia 
studenții Facultății de Medicină dentară sunt dotate la 
standarde internaționale. Este vorba, în total, despre 
cinci laboratoare.
Potrivit rectorului UOC, această inaugurare reprezintă 
,,un moment important pentru universitate, fiind cele mai 
moderne astfel de laboratoare din țară. De asemenea, e o 
realizare importantă pentru că reuşim să gestionăm bine 
fondurile pe care le avem, în aşa fel încât să modernizăm 
instituția”, a declarat prof. univ. dr. Sorin Rugină.
În opinia decanului Facultății de Medicină dentară, 
prof. univ. dr. Aureliana Caraiane, ,,facultatea are o bază 
materială foarte bună, unde se vor realiza fazele preclinice 
legate de disciplinele de specialitate. Fiecare student are tot 
ce îi trebuie la masa de lucru pentru a putea  realiza cele 
mai moderne piese dentare”, a explicat decanul Facultății 
de Medicină Dentară.

Sara TRAJCHEVSKA

Cele mai moderne laboratoare 
de medicină și tehnică dentară 
din țară au fost inaugurate la 

Universitatea ,,Ovidius”

UOC organizează cursuri 
gratuite de franceză, 

matematică și informatică 
dedicate elevilor care susțin 
examenul de Bacalaureat

Facultatea de Matematică şi Informatică și Facultatea 
de Litere din cadrul Universităţii Ovidius din 
Constanța (UOC) au decis să îşi deschidă porţile pentru 
elevii constănţeni care susțin anul acesta examenul de 
Bacalaureat, oferindu-le cursuri gratuite de Matematică, 
Informatică şi Limba franceză.

Astfel, lecţiile oferite gratuit de reprezentanţi ai Facultății 
de Matematică şi Informatică se desfăşoară, începând de 
pe 16 martie, la sediul UOC de pe bulevardul Mamaia nr. 
124, sala AB1, în zilele de sâmbătă şi duminică între orele 
09:00-12:00.

În ceea ce privește Facultatea de Litere, aici au loc cursuri 
interactive de Limbă şi cultură franceză susţinute de 
lectorul Solene Galli din Bordeaux. Acestea se derulează 
în fiecare zi de sâmbătă în intervalele orare: 11:00-
13:00 şi 13:00-15:00, în campusul UOC, corp A, sala 128 
(Lectoratul de Franceză), etajul I și se adresează în special 
elevilor de liceu din clasele terminale, cu un nivel cel 
puțin mediu de cunoaștere a Limbii franceze, dar și altor 
persoane interesate. Lectorul francez are o abordare 

dinamică și un stil comunicativ. 

Andreea PALELA
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Facultatea de Științe economice din cadrul UOC a 
organizat cea de-a VII-a ediție a Sesiunii de comunicări 
științifice pentru elevi ,,Noi și Economia”
Facultatea de Științe economice din cadrul 
Universității ,,Ovidius” din  Constanța (UOC) a 
organizat, în luna februarie, cea de-a VII-a ediție a Sesiunii 
de comunicări științifice pentru elevi ,,Noi și Economia”. 
Anul acesta, la eveniment au participat 45 de elevi și 
19 cadre didactice proveniți de la 11 licee din județele 
Constanța, Ialomița și Brăila. 

Ediția 2019 a sesiunii de comunicări s-a desfășurat sub 
forma unui concurs de eseuri, respectiv planuri de afaceri, 
pe două secțiuni diferite. Principalele caracteristici care 
au fost urmărite la participanți au fost originalitatea 
ideilor și abilitățile oratorice, jurizate de comisia formată 
din trei cadre didactice titulare de la Facultatea de Științe 
Economice și un reprezentant din partea sponsorilor 
concursului, Banca Comercială Română și Kaufland 
România, pentru fiecare dintre secțiuni.

Cele mai documentate eseuri și cele mai viabile planuri 
de afaceri, realizate sub îndrumarea cadrelor didactice 
coordonatoare, au fost recompensate cu premii în bani 
oferite de BCR (300 de lei - premiul I, 200 de lei - premiul 
II și 100 de lei - premiul III), vouchere valorice oferite de 
Kaufland România (în sumă de 200 de lei pentru fiecare 
din cele trei premii, inclusiv o mentiune), completate de 
reduceri la taxa de școlarizare aferentă primului an de 
studii universitare de licență pentru viitorii studenți ai 
Facultății de Științe Economice (100% reducere - premiul 
I, 50% reducere - premiul II, 30% reducere - premiul III și 
15% reducere - mențiune).

La prima secțiune, Eseuri din ariile tematice: 
Antreprenoriat; Marketing în afaceri; Turismul 
-provocări și perspective - Banii și Economia, premiul 
I a fost câștigat de Alexandru Mihalache, de la Liceul 
Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna. Premiul 
al II-lea a fost acordat Aneimaria Ason, de la Colegiul 
Național „Nicolae Bălcescu” din Brăila, iar premiul al III-
lea i-a revenit Claudiei Ștefania Vasilică, de la Colegiul 
Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța. 

La secțiunea a doua, Planuri de afaceri, premiul I a 
fost obținut de Elena Raluca Barău și Crina Andreea 
Gherase de la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța. 
Maria Magdalena Ioșca, de la Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară Fetești a obținut premiul al II-lea, iar 
premiul III a fost câștigat de Silvia Alexandra Capbun și 
Bianca Maria Codrescu, de la Liceul Teoretic „Decebal” 
din Constanța. 

Mențiunile au fost adjudecate de Cristina Hurmuzache, 
de la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari 
și de echipa formată din Briana Bizineche și Bianca 
Ioniță, de la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța.

Fiecare nouă ediție a Sesiunii de comunicări ştiinţifice 
pentru elevi „Noi şi Economia” dezvoltă colaborarea 
dintre învăţământul universitar şi cel preuniversitar din 
domeniul economic, prin promovarea de activități care 
invită elevii la o implicare activă în realizarea şi alegerea 
viitoarei profesii.

Cecilia BĂRBIERU
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Studenții Facultății de Litere 
au participat la Google 

Atelierul Digital

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a găzduit, în 
luna decembrie, Google Atelierul Digital de dezvoltare 
a compentențelor digitale dedicat studenților Facultății 
de Litere, eveniment derulat în amfiteatrul „Umberto 
Eco” în cadrul căruia s-a discutat despre ce înseamnă 
prezența în online, despre cum am putea promova un 
website și cum măsurăm rezultatele.

Atelierul a fost moderat de Alexandra Enea, manager de 
servicii digitale la Conversion Marketing din București, 
care are zece ani de experiență în industria de marketing 
și publicitate.

Atelierul Digital a însemnat, pentru studenții prezenți la 
acțiune, o oportunitate de dezvoltare în mediul digital, 
datorită informațiilor primite despre tipurile de platforme 
online, despre identificarea audienței și testarea vitezei 
unor site-uri precum site-ul UOC. Totodată, studenții 
au înțeles mai bine ce presupun promovarea în online 
prin intermediul rețelelor de socializare, programele de 
afiliere și e-mail marketing-ul.

„Un site este atât casa celui care l-a creat, cât și 
casa consumatorului său”, a declarat, în contextul 
evenimentului, Alexandra Enea. Pentru identificarea 
audienței propriului site, creatorul acestuia trebuie 
să fie atent la cine îl urmărește, de pe ce suport, în ce 
interval orar și în ce scop (hobby, activități, preferințe de 
cumpărare).

Cristina CROITORU
Petruța RIDICHE

Celebrarea Centenarului 
în culori la Universitatea 
,,Ovidius” din Constanța

Facultatea de Arte, Specializarea Arte Plastice, Teatru 
şi Coregrafie din cadrul Universității ,,Ovidius” din 
Constanța (UOC) a organizat, în luna decembrie, 
expoziția ,,100”, eveniment care a avut loc în holul 
instituției, în campus, corp A. Expoziția și-a propus să 
celebreze Centenarul Marii Uniri și a constituit un prilej 
pentru tinerii artiști care au expus de a se face cunoscuți 
de către public. Despre ceea ce a însemnat acest 
eveniment, lect. univ. dr. Alexandru Șerbănescu de la 
Facultatea de Arte a declarat: ,,«100» suntem o mână de 
cadre didactice ale Facultăţii de Arte, cărora ni s-au alăturat, 
treptat, câteva zeci de studenți şi masteranzi. «100» este un 
concept interdisciplinar devenit realitate, ce excelează prin 
varietatea tehnicilor şi mediilor cu expresie artistică. «100» 
reprezintă pentru mine un exemplu notabil de sprijin şi 
colaborare între artişti cu pregătire şi limbaj diferit, însă cu 
un ţel comun, deloc diferit ideilor si conceptelor ce au luat 
naştere în Europa la începutul secolului XX”.

Una dintre lucrările remarcate în cadrul expoziției este 
instalația ,,Război și pace”, ce poartă semnătura lect. univ. 
dr. Sînziana Cuciuc Romanescu, una dintre organizatorii 
vernisajului și participant la expoziție. Despre lucrarea sa, 
artista ne-a declarat: ,,Lucrarea mea reprezintă războiul şi 
pacea. Păsările sunt porumbeii ce simbolizează liniştea, iar 
țesătura reprezintă o luptă continuă. Prin această lucrare 
am vrut să reprezint războiul şi pacea într-un stil aparte, 
dar să țin cont şi de estetică”.

Cristina MAIDANU
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Studenții ovidieni din anii terminali trag linie: 
facultatea, un amestec fericit de studiu și emoție

Primul an de facultate este greu pentru mulţi dintre 
studenţi. Este dificil pentru că începe un nou capitol în 
viaţa lor, capitol care, de cele mai multe ori, presupune 
maturizare și, deci, asumarea unor responsabilități. Este 
greu și fiindcă mulţi dintre boboci îşi doresc să creeze o 
impresie bună atât noilor colegi, cât şi noilor profesori. 
Majoritatea studenților doresc să lege noi prietenii, să 
se acomodeze cu facultatea, iar unii dintre ei să devină 
independenţi în adevăratul sens al cuvântului.

Ultimul an însă poate fi şi mai greu, deoarece studenţii 
trebuie să se acomodeze cu ideea că nu vor mai petrece 
aproape fiecare zi cu colegii și profesorii de care s-au 
ataşat şi de care îi leagă anumite amintiri, nu vor mai 
avea atâtea vacanțe, atâtea week-end-uri cu distracție. 
Încearcă să pună în aplicare ceea ce au învăţat în toţi anii 
de studiu, în viaţa fiecărui student aparând dorinţa de a 
munci şi de a se întreţine din propria sa muncă.

Noi credem că studenția este cea mai interesantă parte a 
vieții, cea mai frumoasă, cea mai plină de energie. Poate 
tocmai de aceea momentul despărțirii de acești ani 
este greu de imaginat. Asta am putut observa stând de 
vorbă cu mai mulți studenți din anii terminal din cadrul 
Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC). Am vrut 
să ne împărtăşească chiar ei câteva dintre impresiile şi 
amintirile cu care cred că vor rămâne la finalul anilor de 
studiu. 

Adelina Popa este studentă 
la Facultatea de Istorie şi 
Ştiinţe Politice, Specializarea 
Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene. Ne-a spus că este 
foarte încântată de alegerea 
pe care a făcut-o deoarece 
această facultate a ajutat-o să 
se dezvolte pe plan personal 
şi să participle la o serie de 
evenimente. „Mă bucur că am 
ales această facultate pentru că m-a ajutat să mă dezvolt 
din toate punctele de vedere, să mă exprim mai bine, să 
îmi dezvolt ideile, să fiu la curent cât se poate de mult cu 
evenimente actuale”. 

În altă ordine de idei, Adelina ne-a dezvăluit că i-au 
plăcut toate disciplinele pe care le-a studiat, dar i-au 
plăcut în mod special seminariile de Istorie a Relaţiilor 
Internaţionale. 

Am vrut să aflăm de la Adelina și care sunt cele mai 
frumoase amintiri cu care crede că va rămâne după 
aceşti trei ani de studiu şi ne-a spus fără ezitare că 
relaţiile de prietenie pe care le-a legat în facultate: „Cele 
mai frumoase amintiri constau în legăturile de prietenie 
care cred că vor rămâne câtă vreme vom împărtăşi idei şi 
experienţe comune”, a declarant studenta Facultății de 
Istorie și Științe Politice. În final, am întrebat-o pe Adelina 
cum ar descrie într-un singur cuvânt toţi aceşti ani de 
facultate iar ea ne-a spus: „Maturizare”.

Vadim Agachi, originar din 
Republica Moldova, student în 
anul III la Facultatea de Știinte 
Economice,Sp ecial izarea 
Finanțe și Bănci este mulțumit 
de programul de studiu ales. 
Acesta ne-a declarat: „În aceşti 
ani de facultate, mi-au plăcut 
foarte mult atât receptivitatea 
profesorilor, cât şi colegii 
prietenoşi”. 

Vadim ne-a mărturisit amuzat că nu va uita niciodată 
pauzele petrecute în cafeneaua Universității „Ovidius”, 
stând la cozile formate din studenții înfometați și 
nerăbdători.

Pe de altă parte, studentul basarabean se declară extrem 
de încântat de faptul că a avut posibilitatea, în timpul 
studenției sale la UOC, să călătorească prin intermediul 
programelor Erasmus+ și Work and Travel, reușind astfel 
să vadă locuri precum insula Galveston, Texas și Elche, 
din provincia Alicante, Spania. 

Vadim descrie ultimul an printr-un singur cuvânt: 
„Performanță”. În final, tânărul și-a dorit să dea un sfat 
pentru viitorii studenți: „Învățați în tot timpul anului 
universitar, nu doar în sesiune şi puneți în practică ceea ce 
învățați”.  
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„Legătura dintre noi va rămâne strânsă 
foarte mult timp. Suntem ca o familie”

Alice Mault este studentă  
în an terminal  a Facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport, 
Specializarea Kinetoterapie 
şi Motricitate Specială. 
Alice ne-a declarat că această 
facultate a ajutat-o să trateze cu 
mai multă seriozitate anumite 
probleme de sănătate şi că se 
bucură de alegerea pe care a 
făcut-o la terminarea liceului: 
„Recunosc că, la început, mi s-a părut o facultate grea, însă 
nu este chiar aşa. Mă bucur că am optat pentru această 
specializare fiindcă am învăţat să tratez cu seriozitate 
anumite probleme de sănătate”.

Alice a menționat că a legat prietenii în aceşti ani si că 
este sigură că vor rezista în timp pentru că prietenii din 
facultate reprezintă pentru ea o familie: „Legătura dintre 
noi va rămâne strânsă foarte mult timp. Suntem ca o 
familie”. 

Mădălina Sîrghi este studentă 
în cadrul Facultăţii de Litere, 
Specializarea Jurnalism şi se 
declară încântată de alegerea 
pe care a făcut-o în urmă cu trei 
ani. Ne-a mărturisit că această 
specializare i-a oferit experienţe 
extraordinare şi oameni de la 
care a avut multe de învăţat: 
„Am avut parte de multe 
experienţe nemaipomenite, dar 
şi de oameni minunaţi pe care i-am cunoscut aici, de la care 
am avut enorm de învăţat. Specializarea Jurnalism ne-a 

pus mereu în fața unor evenimente inedite”. 

Mădălina ne-a spus și că este convinsă de faptul că 
relaţiile de prietenie pe care le-a legat în facultate vor 
dura toată viața. De asemenea, tânăra îi sfătuieşte pe 
viitorii studenţi să fie cât mai activi în perioada anilor 
de studiu şi să nu rateze niciun eveniment: „Toate aceste 
lucruri contează mult şi pentru viitor”. În anul II de studiu, 
Mădălina a fost implicată în proiectul „Europa MEA- Active 
Citiziens for an Accountable Europe”, proiect finanţat de 
Comisia Europeană şi implementat de ONG-ul Expert 
Forum. În final, am rugat-o pe Mădălina Sîrghi să ne 
descrie aceşti trei ani de facultate într-un singur cuvânt, 
iar răspunsul ei a fost cât se poate de sincer: „Aş fi spus 
LICENŢA, dar o să spun EMOŢIE”.

Eduard Grosu, student în anul 
III la Specializarea Informatică 
din cadrul Facultății de 
Matematică și Informatică a 
UOC, mărturisește că îi place 
tot ce ține de informatică, 
fapt pentru care a frecventat 
cu mare plăcere cursul de 
Algoritmi și Structuri de Date. 
I-a plăcut atât de mult încât a 
mers și la orele altor grupe. În 
anii de studiu, Eduard Grosu a fost implicat în proiectul 
FDI Ovidius Innovation Center - Societăți Antreprenoriale 
Studențeşti. 
Privind în urmă, studentul la Matematică susține că, 
într-un fel, toate amintirile au devenit frumoase: „Până 
şi cel mai stresant moment ajunge să devină o amintire 
frumoasă, iar cea mai frumoasă amintire este atunci când 
am intrat prima oară în sala de curs, pentru că nu am fost 
niciodată atât de stresat” . 

Florina Nănescu, studentă 
în anul III la Specializarea 
Jurnalism, spune că programul 
de studiu ales oferă multe 
oportunități, construind 
legături între studenți și 
reprezentanți din mediile 
de lucru specifice profilului. 
Florina susține că apreciază, la 
Specializarea Jurnalism, faptul 
că studenții au posibilitatea 
de a efectua, în cei trei ani de studiu, stagii de practică 
de specialitate coordonate de profesori ai specializării, 
care sunt și practicieni. Florina a fost și continuă să fie 
o studentă extrem de implicată într-o serie de proiecte: 
„De-a lungul perioadei de studenție am fost implicată 
cu precădere în proiecte de antreprenoriat. Unul dintre 
acestea s-a numit Social Impact Award şi s-a concretizat 
într-o competiție - incubator de idei de afaceri sociale”, a 
explicat studenta jurnalistă.

Una dintre cele mai frumoase amintiri din studenția 
Florinei la Specializarea Jurnalism este momentul în care 
a fost declarată, în cadrul Galei Excelenței în Educație și 
Cercetare a UOC, „student excelent” al Facultății de Litere.

Carla PREOTEASA
Cristina CROITORU
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„Primăvara Artelor” a ajuns la a XII-a ediție
Facultatea de Arte din cadrul Universității ,,Ovidius” din 
Constanța (UOC) organizează, în fiecare an, în perioada 
martie-aprilie, manifestarea numită ,,Primăvara 
Artelor”. Proiectul presupune o serie de evenimente, 
activități, de la happening-uri, experimente sociale 
teatrale, la spectacole, vernisaje în spații convenționale 
și neconvenționale (pe stradă și în autobuz). Acestea 
sunt „provocările” artistice pe care Facultatea de Arte 
din cadrul UOC le propune în fiecare an, în 2019 având 
loc a XII-a ediție. În organizarea ,,Primăverii Artelor” se 
implică atât studenții, cât și profesorii Facultății de Arte, 
manifestarea având un caracter deschis, interactiv.

Ceea ce își dorește, de fapt, ,,Primăvara Artelor” este o 
crearea unei mostre generoase de sperantă, căldură, 
veselie și o oarecare nostalgie, mostră transpusă în 
momente de înaltă ținută culturală, în serate muzicale, 
spectacole de teatru , expoziții, workshop-uri, concursuri. 

Despre acest eveniment, conf. univ. dr. Alina Cristea a 
declarat: ,,Nu există o altă paletă variată de evenimente 
cumulate sub aceeaşi egidă precum este «Primăvara 
Artelor». Proiectul este important pentru că toate 
specializările Facultății de Arte participă la foarte multe 
evenimente, care sunt împărțite pe două grade de dificultate, 
anume, unele cu circuit închis, adică de specialitate, pentru 
studenții specializărilor noastre, şi pentru profesori, iar 
altele sunt open, în sensul în care poate participa toată 
lumea şi chiar sunt invitați studenți şi profesori din cadrul 
UOC şi nu numai”. 

Spectacole, emoție, culoare

De menționat este că, în contextul ,,Primăverii artelor”, 
studenții artiști învață ce înseamnă happpening și 
performing. Multe dintre evenimentele desfășurate 
în ,,Primăvara Artelor” au loc, așa cum menționam 
anterior, în aer liber, iar studenții iau contact direct cu 
potențialul public spectator. Toate evenimentele incluse 
în  ,,Primăvara Artelor” au caracter strict cultural, dar și 
implicații sociale directe. Un astfel de exemplu este 
acțiunea de igienizare a parcului de la sediul vechi al 
UOC, situat pe bulevardul Mamaia, acolo unde ar putea 
fi amplasate noi coșuri de gunoi.

Florentina STANCIU
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